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KLEINZIELIGE DEMAGOGIE EN LAFHEID (̂ '"̂ i'™ '̂̂ ^̂  
DE C.V.P. HUICHELAARS 

De debatten in de Kamer over artikel 123 sexies en de 
schadevergoedingen aan de Staat werden gekenmerkt door de 
beschamende en treurige houding zowel van de regering als 
van de socialistische oppositie. Enerzijds een ontstellend ge
mis aan politieke moed om de zaken te zeggen zoals ze zijn en 
afdoende oplossingen voor te stellen, anderzijds een blinde de
magogie en bekrompen partijdigheid. 

De houding van de socialistische 
partij ten overstaan van de repres
sie na deze oorlog steekt schril af 
tegen de houding door deze partij 
aangenomen ten overstaan van het 
aktivisme na de eerste wereldoor
log. En nu kan men ongetwijfeld 
argumenten aanhalen om een on
gunstige vergelijking te maken 
tussen beide oorlogen, maar ten 
so t te vertoonde de kollaboratie in 
Vlaanderen tijdens de tweede oor
log in oorsprong en motieven niet 
zoveel verschil met het Vlaams ak
tivisme. Het verschil in de houding 
van de socialistische partij is veel
eer toe te schrijven aan het gees
telijk* verval van deze partij, die 
gegroeid is en groot geworden toen 
zij opkwam tegen onrecht en on
rechtvaardigheid en bepaalde waar
den verdedigde, de menselijke 
waarde o.m. 

Deze partij heeft thans gebroken 
met haar beste overleveringen, door 
zich op te werpen als de verdedig
ster van een bepaald soort ultra-
patriotisme waar zij vóór de oorlog 
steeds geweigerd heeft aan mee te 
doen; door haat en wraak voorop 
te zetten, in plaats van menslie
vendheid; door het onrecht dat 
door de repressie gesticht werd te 
willen bestendigen, daar waar dit 
onrecht ook een sociaal onrecht is 
omd«(t vooral de kleine man het 
zwaarst getroffen geweest is. Een 
partij, die aldus zichzelf verloo
chent in datgene wat hare aan
trekkingskracht vormde, heeft geen 
toekomst en moet verschrompelen tot 
een bourgeois-partij in plaats van 
een arbeiderspartij. Overigens heeft 
deze politiek voor gevolg gehad de 
slachtoffers van de repressie en 
hun families (honderdduizende !) 
naar de grootste konkurrent van de 
B.S.P., de C.V.P. te drijven. Wat 
van het standpunt van de B.S.P. 
gezien dan toch een dwaze politiek 
geweest is. 

Dat deze hetzepolitiek door de 
socialisten nog steeds voortgezet 
wordt, alhoewel zij zonder toekomst 
is omdat de tijd niet stilstaat en 
iedereen het beu wordt vijftien jaar 
na de oorlog, is thans weer duide
lijk gebleken. In de Senaat was er 
nog een Rolin, in de Kamer is er 
op de socialistische banken blijk
baar geen enkel « humanist » 
meer overgebleven, tenzij misschien 
een paar die beschaamd gezwegen 
hebben. 

Anderzijds weegt een zware 
schuld op de schouders van de 
CV .F. en in de eerste plaats op de 
schouders van de eerste minister. 
Onmiddellijk na de verkiezingen 
van 1958 had men de repressiepro
blemen ernstig moeten aanpakken 
en in de mate van het mogelijke 
oplossen, zoals beloofd werd door 
de C.V.P. vóór de verkiezingen Toea 
was het mogelijk geweest en ieder
een verwachtte zich er aan. Onder 

de homogene C.V.P.-regering Eys-
kens van 1958 werd echter letter
lijk niets gedaan op het plan van 
de repressie. En ook na de vorming 
van de huidige regering heeft men 
deze problemen nog meer 'dan een 
jaar laten « rotten ». 

De schuchtere initiatieven die 
eindelijk genomen werden waren 
Initiaal reeds ontoereikend, doch 
werden achteraf door regerings
amendementen, gedikteerd door de 
Verzetsgroeperingen, verder ver

minkt en In waarheid gesaboteerd, 
De twee wetsontwerpen die einde
lijk in de Kamer gestemd werden, 
doch die nog terug moeten naar de 
Senaat, zijn geenszins van aard om 
de vraagstukken op te lossen. Zij 
brengen ons niet « de llkwidatie 
van de repressie > zoals beloofd 
werd. Wij sukkelen verder In het 
sukkelstraat je van de halve maat
regelen... 

In het debat hebben de Vlaamse 
C.VP.-ers de mond niet open ge
daan. Il neem het hen ook zeer 
kwalijk dat zij in de Commissie van 
Justitie tegen mijn wetsvoorstel tot 
afschaffing van artikel 123 sexies 
gestemd hebben : dat is een laf
heid vanwege mensen die buiten 
het parlement voor amnestie beto
gen. Minstens hadden zij zich kun
nen onthouden. 

In het debat over de schadever
goedingen hebben zij dan toch hun 

Instemming met mijn standpunt 
durven betuigen door handgeklap. 

Ondertussen wordt weer in alle 
talen gezwegen over hen die nog in 
de gevangenissen verblijven. 

Voor zover ik ingelicht ben gaat 
de minister van Justitie verder met 
de toepassing van de wet Lejeune 
stelselmatig te fnuiken en zou er 
dit jaar nog geen enkele invrij
heidstelling p/aats gehad hebben. 
Ik heb hierover een parlementaire 
vraag gesteld. Het is een onmense
lijke politiek die enkel nog door 
haat- en wraakgevoelens kan gemo
tiveerd worden. 

Het is allemaal zo beschamend 
klein, bekrompen, enggeestig dat 
men zich afvraagt waar dit onmis
kenbaar verval, deze decadentie zal 
eindigen. 

F. VAN DER ELST f 

H O N D E R D E N B A R O N N E N 

DE VERKEERDE OPSTEllING 
Kon ook de gewone volksnwns meer achter de schermen kij

ken het aantal Vlaams-nationalisten in rfe voJkskringen zou gevoe-
lig stijgen. Thans wordt de gewone rolksmens door de kleurpar-
tijen angstvallig de waarheid onthouden. Slechts wanneer een 
dirazerik zoals baron Guillavme voor de schermen vergeet dat hij 
er niet achter staat vordt de verontwaardiging losgeslagen. 

De terugslag op de Vlaams open
bare mening van het optreden voor 
de Vlaamse T.V. was krachtig. Het 
was zo krachtig daar pas voordien 
zo de nadruk gelegd was op het 
feit dat die 3 miljoen Vlaams geld 
was, geld gegeven uit Vlaamse 
edelmoedigheid. 

Zou ons volk stelselmatig langs 
krant, radio, televisie en vooral 
langs de school om \ laams bewust
zijn bijgebracht worden het Maams 
vraagstuk zou vlug opgelost zijn. 
Tien tot twintig jaar federalisme 
zou dit voor mekaar brengen. 

Thans weet ons volk niet dat er 
in dit land honderden baronnen 
van het slag Guiliaurae de Belgi
sche komitees en de Belgische in
stellingen en de hoogste Belgische 
ambten met hun verwaandheid 
vullen. Men is thans de benoeming 
van zo iemand in het Museum voor 
Kunst en Geschiedenis aan het 
voorbereiden. Dat ziet ons volk niet 
voor de televisie en dus zijn de 
Vlaamse kranten ook niet verplicht 
er veel over te schrijven. 

Het Davidsfonds uitte de « eerbie
dige wens » dat het Vorstenhuis 
zijn bescherming aan soortgelijke 
nationale initiatieven niet meer zou 
verlenen zo ze niet in orde waren 
met de taalwetten. Ontzettend be

langrijker dan de ta.Uwetterij is de 
geest. Wij moeten geen vertaalde 
Belgen zijn maar werkelijk Vla
mingen, Zuidnederlanders. 

En men late dergelijke ziekelijke 
middeleeuwse uitdrukkingen van 
kant. 

Het Davidsfonds weet toch ook 
wel dat prins Albert aan het hoofd 
van het Rode Kruis alles behalve 
beterschap gebracht heeft. 

Zolang wij Vlamingen deemoedige 
of eerbiedige wensen uiten zullen 
we alleen oneerbiedig verwenst 
worden als kinderachtige lastpos
ten. 

De geest van het hof is Frans -
Nederlands wordt er overigens 
nooit gesproken - zoals geest en ad
ministratie te Mechelen op het 
aartsbisdom Frans is, zoals de ad
ministratie van de Leuvense uni
versiteit Frans is, zoals alle Minis
terraden sinds 1830 in het Frans 
gehouden worden, zoals alles wat in 
dit unitair land achter de scher
men gebeurt, Frans is. 

Wij krijgen in het publiek een 
vertaalde tekst te slikken — als 
men tijd tot vertalen heeft — en 
daarmee houdt het op. En als we 
€ eerbiedige wensen » blijven uit«n 
zal het ook binnen 130 jaar nog zo 
zijn. 

De flaminganten hebben zich z« 
steeds vast gemaneuvreerd. Zij 
hebben nooit hun eigen instellingen 
los durven denken van de bestaan
de instellingen en mentaliteit. En 
om hun geweten te sussen roepen 
ze dan om eenheid. Zij durven zich
zelf niet zijn, maar zouden dan ook 
nog liefst niemand zien die dit wel 
durft. 

Want tenslotte was deze baron 
Guillaume toch weer een bescher
meling van de C.V.P.. aangesteld 
mede door de flaminganten, die 
deze partij weer vier jaar volmacht 
gaven. Men moet de verantwoorde
lijkheid van zijn daden — ook in 
het stemhokje — onder ogen dur
ven zien. 

De C.V.P. zowel als de andere 
kleurpartijen hebben geen Vlaams, 
maar een Belgisch unitair pro
gram, dat krachtens historische ge
groeidheid anti-Vlaams is. De 
franstaligen zijn er traditioneel 
baas en bekleden de machtsposities. 
Hun Vlaamse vertaalslaven — de 
Verrokens, de Bertrands, de Kie-
boomsen en de Lindemansen — 
moeten de flaminganten paaien 
om hun eigen bevoorrechte job te 
mogen houden. Men kijke weer 
naar het taalvergelijk met de weer
zinwekkende vooropgezette roof op 
de Brusselse randgemeenten, op 
Overmaas, op Edingen en op Ronse. 

Er is tussen flaminganten in de 
kleurpartijen en de Volksunie geen 
sprake van c getrennt marschieren, 
vereint schlagen » — dat men niet 
sehrikke voor deze Zwitserse uit
drukking — wij gaan niet langs 
verscheidene wegen naar éénzelfde 
doeL 

(Lees door blz. 2) 

Wim Jorissen. 

I DE MACHTSDROOM VAN [ 

I EEN TRIBUUNTJE 1 

I door Dr. Leo Wouters = 

I De meeste onzer le:ers, zullen = 
I dat ventje nog wel niet kcnmn. | 
I Hij is een ran de meerder- 1 
I heid der onbekende VoU-.ircr- 1 
I tegetnroordigrrs, die enkel ni | 
§ hun cigcn arroudisscment b(- i 
I kend zijn.^ett uicus taak er in f 
I bestaat, de klachten van de f 
I kleine vian in hun burrrl op te 1 
I rangen, brieven Ie schrijven 1 
I met honderden, Jjj ?uV/,< zeg- f 
I gcndc antwoorden raan de vti- 1 
I tlixters door te zenden, met tn de 1 
I rand, met rode inkt, met de i 
I he^le groeten van..., cm., dit i 
I alles om stemmen te lokken 3 
I voor de t f'ortij • en die in hei i 
I l'orlement hun eigen stem f 
I MOETEN uitbrengen op lef 1 
I vingergrknip rau de grote f 
s mensen. • 

]\ ij zouden, d4in ook. a<in dat | 
knikkert je, geen aandacht heb- t 
ben besteed, ware het niet dat | 
hij m De Standaard van vrij- 1 
dag 8 april in de vrije tribune, i 
:o'n jubelend artikeltje pleeg- 1 
^' '''!>l J'cnijnige vreugde en 1 
leedvermdaT; ócer de stemming | 
van de ^ % clausule in de her- § 
vormde kieswet. 1 

IHc grote katholieke waak- | 
hond, is zo rerhcugd, omdat de 1 
Volksunie kef/filjes na de rol- 1 
gende verkiezingen, zijn zware i 
bas-slem niet meer zullen over- i 
keffen,,. Hij wil alleen bassen. | 

Dat is de laat-gotische droom | 
van de ridder zonder vaar noch 1 
vrees, die nu zo'n angst moet i 
hebben, en 's nachts met slcipen f 
kan wegens dat kleine Volks- 1 
nnie-keffertje. S 

Hel zou toch zo comfortabel f 
zijn voor de zware, logge waak- 1 
honden in Vlaanderen, te weten 1 
dat zij lui en vadsig hun dage- 1 
lijkse schotel zouden ontvan- 1 
gen, zonder last, zonder kritiek, 1 
zonder ziceepslag af en toe. f 

Zij zouden gepromoveerd = 
worden, in Vlaanderen tot 1 

schepers-honden, die rond de f 
C.\ .1'. kudde zouden huppelen, f 
om te beletten dat afgedwaalde 1 
schapen, naar de rode B.S.P. 1 
stal zouden lopen, of omgekeerd f 
in Wallonië. = 

In Brussel en Wallonië, zou 1 
wel een rode, schurftige 1 
schaapsstal zijn — want daar | 
zijn de Herders ontwapend — 1 
maar dat geeft niets, als de | 
I laamse kudde maar braaf 1 
IS, al heeft ze dan ook minder 1 
te grazen, en als de 'waak- § 
honden zelf maar niets te kort f 
komen. s 

§ Jan Verroken, vw droom zal 1 
^ niet in vervulling gaan. S 
f De Vlamingen zceten, dat i 
= zonder gekeffer, L'xr grote par- 1 
1 tij op Vlaams gebied niets ver- i 
I richt. -. 5 
I Ik ga liever de grierentrommel 1 
S niet weer hanteren. 3 
I Zonder gekeffer, WAS er een 1 
I talentelling, •was er GEEN ze- = 
= telaanpassing. = 
I Nog is geen sprake van groot- = 
I scheepse tewerkstelling in 1 
I Vlaanderen voor de ± 150.000 = 
I werklozen. 1 
I (Lees door blz. 2) ï 
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LANDDAG 29 MEI a-s. 

Alleen dragers van het officieel 
f KKENNINGSTEKEN zullen tae-
fiang hebhen tot. het feestterrein. 
Het is de trouwe meerkleurige 
weergave van de speciale aanplalt-
brief. 

Erkenningstekens worden besteld 
bij aiTond. sekr. Piet Leplat, Kerk
hoflaan, 15, Kraainem, tegrn 10 F. 
stuk + zegel voor toezending. Afde
lingen genieten korting bij bestel
ling van ten minste 20 kintekens 
(Postrekening Leplat nr 4266.22 
Kraainem). Max. 20 F. irw bank
briefje mag onder omslag toege
zonden worden. 

Duizenden strooifariefjes en aan-
plakbrieven kunnen GRATIS beko
men worden bij vriend Leplat, te 
Krainem en op het Hoofdsekreta-
riaat, Maur. Lemonnierlaan, 82, 
Brussel. 

Aan al onze abonnenten wordt 
gratis een aanplakbrief toegezon
den. 
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I Jantje VERROKEN | 
i (Vervolg van blz. 1) 1 
= I^w eerste minintev kondigt g 
Ë 80()() nieuve tcerkgelegeiilirden 1 
= aan in I960 — mwrran SO % 1 
H m Wallonië. 1 
= '• tJV'óg 'Altijd voorden GuiUuu- § 
1 tM'i'benoemt' aan het hoofd der = 
= nationale instellPngev. S 
1 Gij hebt daartegen w»gen § 
= blaffen, Jan in ' het ' porie- 1 
= ment,... maar slechts toen het = 
1 gel'effer' in Vlaanderen zo oor- s 
= verdovend werd, dat uw partij E 
S haastig een waakhondje los E 
1 ituiahe om tegen te blaffen. 1 
1 Waarom hebt gij met ge- = 
1 blaft, toen Guillaume werd be- g 
Ë noemd, door uw waalse CV.P.- = 
= Tninister ? 1 
= Och ja, « men » had U over s 
= die benoeming zelfs niet inge- 1 
= licht. Zo min als destijds over a 
1 die van Moens deFernig. = 
= Jullie, Vlaamse waohhotulen. s 
a schieten maar walcher, door het 1 
= lawaai der Vl/iom^ noiionole 5 
1 kef f erfjes. B 
1 En gij zoiidt die willen wur- = 
= gen Jantje ? Pus op dan, dat = 
1 ge U niet dood slaapt, en dat E 
= de rode kudde uic schaapstal = 
1 niet overmeestert. ~ 
3 In afwachting, van de a.f- 1 
1 slachting, zuUen de kefferljes 1 
1 zich razend vlug vermenigvul- § 
= digen. 1 
= Zij vrezen die waakhonden 1 
= niet. Deze liggen immers vast- H 
i geklonken, aan de pilaren mn % 
1 de schaapskooi. E 
i De keffertjes lopen vrij rond, 1 
= zij zivichten nog zwijgen voor g 
1 niemand. Zij willeii geen band p 
§ om den nek en geen muilband g 
1 rond hun bek. Zij zullen kef f e- 1 
1 ren, tot dat alle waakhonden in ^ 
s Vlaanderen hun banden zuilen g 
§ breken uit pure Vlaamse ra- § 
= zernij. Dr. L. Wouters, g 
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DE VERKEERDE OPSTELUNfi 
(Vervolg van blz. 1) 

De C.V.P. en andere kleurpartljea 
gaan van het Vlaams doel weg. 

Zij benoemen rustig verder an-
"dere baronnen. Zij proberen steeds 
verder Vlaanderen te verfransen. 
Gemeente voor gemeente. Streek 
voor streek. Gisteren Evere, Gans
horen en St. Agatha Berchem, van
daag Ronse, Overmaas en Brussel
se randgemeenten, morgen Tervu-
Tcn, Vilvoorde en Halle, overmorgen 
Leuven, Aalst en Mechelen. De ver-
fransende kleurpartijenlegers ruk
ken op met de protesterende fla
minganten in hun achterhoede. 

Zij rukken op tegen het Vlaams
nationaal legertje, dat verbeten 
Techt, dat doet wat het kan, maar 
dat een aanvullend leger zou wor
den de dag dat de honderdduizen
den flaminganten uit het anti-
Vlaamse leger van de kleurpartijen 
zouden weglopen om naast ons te 
staan. 

De dag dat hun lafheid, bun on-
kewnst verraad eindigt, die dag 
rukt Vlaanderen op naar de over» 
wlnnlnf. 

Wlm JORISSEN. 

TOUR DE FRANCE 

De Standaard heeft eindelijk het 
middel gevonden cm haar dalende 
oplage wat de hoogte in te drijven. 
De zeldzame vogel die dat zal be
reiken IS onze oude kennis Jan 
Verroken. Een van zijn gedegen 
hoofdartikels uit « De Ronsenaar » 
werd opgenomen in de Standaard 
vrije politieke tribune. Een machtig 
artikel is dat van de Jan. Daarin 
geeft hij de volle maat van zijn on
benulligheid. Over het feit dat hij 
in zijn eigen partij niet eens ge
daan kreeg dat de vervalste talen
telling van Ronse in 1947 vernie
tigd werd zwijgt onze knaap na
tuurlijk als vermoord. Ook over het 
feit dat er bij de talentelling in '47 
geen verzet was en voor die van '60 
wel. In '47 was er geen Volksunie 
en nu wel. Dat kan Jan natuurlijk 
niet zeggen. 

Wat hij dan wel zegt, gelukkige 
lezer die De Standaard buitenge-
gooid hebt ? Wel een dozijn maal 
dat de Volksunie een kefferpartijtje 
is, dat de C.V.P. coureur die de Tour 
de France moet winnen al maardoor 
in de benen bijt. 

Zijn artikel is iets enigs, een echt 
Juweeltje. 

We zeggen maar een zaak. Jan. 
Zet je hcht niet onder de koren-
jnaat. 

Nog daarvan. Het peil van De 
Standaard is nog met een flinke 
ruk de hoogte in gegaan. Hij wordt 
weer genietbaar. 

Onze lezers moeten nu echter niet 
denken dat het Jan zelf is die de 
Tour de France moet winnen. Neen, 
neen. In de C.V.P. zijn andere kop
mannen. Jan speelt maar knecht. 
Waterdrager noemen ze dat nu. 

EEN GOED DiNG 

Een goed ding is dus die C.V.P. 
schoeliestreek van 5 % beweert 
Janneman, Dat leidt naar het twee 
partijenstelsel. Inderdaad de libe
ralen winnen een paar zetels en de 
kommunisten ook één. De logika 
van Jan is iets enorms. Maar dat 
weet hij ook wel. Hij hoopt met 
bang kloppend har t dat de Volks
unienachtmerrie weg is. 

Dus leve de liberale loge en leve 
Moskou. Dat zijn nog eens vrien
den. Volgens Jan is het dat wat 
Mons. De Smedt de vorige verkie
zing reeds gewild heeft. 

Zien onze lezers Jan thans staan 
in zijn blote body ? Zien ze de vals
munter ? Wel Jan we nemen die 
handschoen graag op. 

Tegen de valsmunters, de loge
mannen en de Moskovieten^Vlaan-
deren geeft ons de vijf. 

KOMT DAT TEGEN 

Om een motie van orde In te die
nen moet de minister het U toe
staan. Jan Verroken kreeg de toe
stemming van zijn partijgenoten 
ministers en kon een vraag stellen 
over het gedrag van Baron Guil
laume. Minister Wigny antwoordde 
dat men wel een Vlaamse hulp
kracht als ondervoorzitter voor het 
berucht Komltee van de Baron zou 
zoeken. Van afzetten van de baron 
geen sprake. Voor Jan ook niet no
dig. Hij had uitleg gevraagd en dat 
was reeds voldoende voor -zijn fla-
mingantisch publiek. Sjonge toch 
hadden ze het trillend op hun be
nen en stotterend zoals naar ge
woonte weer eens niet gezegd ? 

Maar toen donderde het bij hel
dere hemel. Wie kwam tussen bei
de ? 

Niemand minder dan de beruchte 
Jos Van Eynde. En wat zei Jos ? 

Dat heel dat gelul van Verroken 
over « spijtig Incident s> zijn keel 

uithing en dat de minister kort en 

goed het ontslag van baron Guil-
lume moest eisen. Verroken was zo 
verbauwcreerd dat hij Jos Van Eyn
de niet eens bijviel. Dat ging nu 
toch te ver ! 

Wat jammer toch dat die bru
tale en onbeschofte Van Eynde geen 
Vlaamsgezlnde is. Hij heeft meer 
temperament dan dozijnen Linde-
mansen en Verrokens samen. En 
In de grond is hij nog stukken eer
lijker. 

Al bezit hij de genade niet van 
het geloof waarmee de valsspelers 
Lindemans en Verroken en andere 
Bertrands, als C.V.P.-ers, uiteraard 
rijkelijke gezegend zijn. 

OOK HIJ GECOUNTERD 

Over Jos Van Eynde en Vlaams-
gezindheid gesproken denken we te
rug aan het avontuur dat een 
ander C.V.P.-er overkwam en wel 
Lode Kiebooms toen hij van Jos 
had geroepen dat hij verkocht was 
aan de Walen. Jos heeft toen een 
rekwisitorium uitgesproken tegen 
de C.V.P. flaminganten dat we ge
rust kunnen onderschrijven. « Het 
zijn toch de socialisten niet die 
Franse sermoenen houden in Vlaan
deren ! Het zijn toch de socialisten 
niet die overal in Vlaanderen 
Franse .scholen hebben ! Het was 
toch geen socialistische aartsbis
schop, die verklaarde dat het Ne
derlands geen taal was, geschikt 
voor het hoger onderwijs ! > riep 
Jos de Kiebooms toe. 

Daarin had Jos gelijk. Wij geven 
graag de keizer wat de keizer toe
komt. 

Alleen had.jJos eraan toegevoegd 
dat hij aan zijn Waalse vrienden 
niet verkocht maar verknocht was. 
Heel mooi. Wij houden ook wel van 
de Waalse federalisten. Alleen bij 
het bepalen -van onze politiek eisen 
wij het onze,ïO0k al gunnen wij hen 
graag het. hunne. En dan vragen wij 
Jos : « Zijn je Waalse vrienden wel 
bezorgd om de grote werkloosheid in 
\T.aanderen. Wat doen ze om de 
mobiliteit vao meer dan 200.000 Vla-

• mingen op te ruimen ? ,•> 
Vriendschaip i3 een mooie zaak 

maar als ze- -eenzijdig is, gedraagt 
men zich toch maar als een kleine 
jongen en maakt men zich belache
lijk. 

Jos mag het ons anders bewijzen. 
Maar werkelijk bewijzen dan. 

GENOEGLIJK SPELLETJE 

Bert D'Haese gaat ernstig voort 
met op de verdeeldheid bij de socia
listen te wijzen. 

Le Peuple schrijft anders dan 
Fayat in de Vooruit. 

Daarom moeten wij C.V.P. kiezen. 
In de C.V.P. zijn La Libre Belgi-

que en La Cité akkoord met de 
Vlaamse pers. 

Een schitterende overwinning 
van de C.V.P., zoals in 1954, kan dan 
ook niet uitblijven. 

HOOFD VAN JUT 

Baron Guillaume is onnadenkend 
geweest, onvergeeflijk voor een di
plomaat. Wat hij gewoon was in be
perkte bestuurskring te doen, na
melijk zijn hielen vegen aan de 
Vlamingen, heeft hij thans publiek 
getoond. De schakering is in de 
grond zo groot niet, feitelijk is ze 
dit wel. Onze flaminganten weten 
niet wat er achter de schermen ge
beurt. Dit laat hen dus onverschil
lig. Zij zien en horen echter wel 
wat voor de schermen plaats vindt. 
De parlementaire weten dat. In de 
kommissies en in de ministerraad 
is alles in het Frans maar vóór het 
publiek passen zij zich aan. De 
dwazerik, baron Guillaume, wist dat 
niet. Te Parijs als ambassadeur 
diende hij nooit Nederlands te spre
ken. 

Baron Guillaume heeft zijn nieu
we Job gekregen van een CVJ*.-
minlster. 

Het zal alleen de onnadenkende 
flaminganten verwonderen. Dat 

slag mensen heeft bij de C.V.P. al
tijd meer dan een voet voor. 

Toch meende de Vlaamse C.V.P.-
pers het bij het eisen van zijn ont
slag. Na de kaak.slagen, die ze ge
kregen heeft van de kulturele ver
enigingen over het C.V.P. taalver
gelijk dat de Vlaamse C.V.P.-pers 
in haar geheel verdedigd heeft en 
de kulturele verenigingen in hun 
geheel verworpen, kan ze dit over-
wlnninkje best gebruiken. De kop 
van de baron moet dienen als hoofd 
van Jut^ 

PRETTIG VERLOF! 
Voor uw vevlof aan Zee 

bespreek nu reeds uw itfijjartiment 
of villa. 

Wendt U tot het verUoop- en 
verhuurkantoor 

« VIKING » 

Leo Hoes - Koninkli.Jkt; haan 210 B 
Sint-Idesbald-Koksijde. 

Tel. Ü.58 216.15 
Verkoop - Verhuring - B'iuw 
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Heimelijk hoopt de Vlaamse 
C.V.P.-pers dat de dappere flamin
ganten na deze heldhaftige over
winning het zwaard in de schede 
zullen steken en enoeglijk knor
rend een jaartje zullen .slapen op 
deze overwinning. Tijdens hun 
slaap kan men dan misschien 
flinke brokstukken Vlaamse grond 
versjacheren aan de franstaligen. 
Ook dat is een '< kompromis >. 

TYPISCH 
Typisch was de verdediging door 

het N.l.R. van baron Guillaume. In 
een van hun eerste zinnen verna
men we dat het werk van voorzit
ter baron Guillaume onder de 
•-< hoge bescherming » stond 
van de koning en van de 
kardinaal. Eureka ! Gevonden ! 
Als nu niet 90 % van de fla
minganten zwijgt, begrijpen we er 
niets meer van, De kardinaal en de 

koning dat is grot geschut in 
Vlaanderen. 

Flaminganten buigt de knie 
voor uw vorst en kust de ring van 
uw kardinaal. En laat hun bescher
meling, de baron, met ru.st. Hij 
moet een man zijn van goede wer
ken en een groot patriot. V/ant ten 
.slotte kan men toch het ontslag van 
een koning en van een kardinaal 
niet eisen ? 

Vlaanderen buig dus diep uw nek 
en groet de baron. 

Welke bedrijver van patriottisme 
en van andere goede werken heeft 
nu nog de tijd om Nederlands te 
leren ? Men moet toch ernstig blij
ven en niet overdrijven. België 
houdt niet van ekstremisme. Wij 
zijn het land van de gezonde rede. 

Zou Vlaanderen op alle Guillau-
mers reageren zoals op deze dan 
zouden we echter vlug bij de op
lossing zijn. De op'ossing, die men 
thans getroffen heeft, is federalis
tisch getint. Een hoofd voor Vlaan
deren Prof. Heymans, een hoofd 
voor Wallonië, baron Guillaume. 

Of de administratie daarom zal 
veranderen en de tweetalige propa
ganda in Vlaanderen moeten we 
afwachten. Die heren geven het zo 
vlug niet op. Men kijke naar het 
Rode Kruis. Onder prins Albert 
blijft het overwegend franstalig in 
Vlaanderen-

f Er bestaat een leerrijk boek : het heet '< Who is who in Belgium ». 
i Het IS nuttig en aangenaam om lezen. Daarin staan tal van namen 
1 met bijzonderheden over hun leven, hun werk, hun hobby en hun... 
i adres. Er is een grote verscheidenheid van de menselijke tauna, van 
1 wielrenner en voetballer tot minister en nog veel hoger. Zo leert gij 
i dat een bekend voetballer < made 500 goals » wat voor de cultuur-
I geschiedenis van ons land zeer belangrijk is. En er is een schrijfster 
i die in twee talen schrijft : Vlaams en Nederlands (flemish-dutch). 
I Gij wordt verder begraven onder een opeenstapeling van decoraties. 
I Ik wist niet dat er zo'n verscheidenheid bestond van dat speelgoed 
i '^ inventé par des scélérats pour tromper les imbeciles ». En ik wist 
i ook niet dat de ijdelheid van « grote mannen » zo groot kon zijn. 
I De tekst is in het Engels, behalve het adres dat door het behan-
1 delde personage zelf werd opgegeven. En hier vinden wij weer de 
i Vlaamse slapheid. 
i Hier volgt een kleine, niet volledige bloemlezing : 
I — Jan Boon de exponent van het Vlaamse I.N.R. woont op de 
i avenue de l'Echevinage te Uccle. 
i — Theo Bogaerts, die zo graag plastronneert bij de Scriptores 
i Catholici, woont op de Boulevard de Smet de Naeyer te Bruxelles. 
I _ Zijn confrater, Stijns, de man van het Laatste Nieuws kunt 
i ge thuis vinden op de Avenue des Capucines. 
1 — En Mgr. Cardijn (O Vlaamse Kajotters) is gehuisvest op de 
1 Boulevard Polncaré. 
I — En om bij de hoge geestelijke waardigheidsbekleders te bllj-
i ven, hebben wij Mgr. Suenens, Rue de Stasaert, Malines; Mgr. Van 
I Wayenbergh die zijn vriend Duvleu.sart niet vergeet, in de Rue de 
i Namur, Louvain. 
I — De politiekers, de vlaamsgezlnde politiekers, zijn vertegen-
I woordigd door de ex-kraaiende haan Camille Huysmans, Avenue de 
1 Belgique, in dezelfde stad waar de humanist Lilar woont op de Ave-
I nue Jordaens; senator Orban verblijft in de Rue du Prince Albert, 
I Saint-Nicolas-Waes. In dezelfde stad woont Dr. Van Driessche (O 
1 Vlaamse studentenbeweging) in de Rue du Jardin. 
i — Ook het professorenkorps laat zich gelden : Fernand van Goe-
i them, (nogmaals : O Vlaamse studentenbeweging) woont in de stad 
i van Merchiers op de Boulevard de la Citadelle; Van Puyvelde op de 
i Avenue Kamerdelle; Frederlcq in de Chemin de Gontrode te Merel-
I beke, en Ganshof in de Rue Jacques Jordaens te Bruxelles. 
I — En Paul Heymans, de partner van de Boemerang Baron, die 
I Vlaanderen moet vertegenwoordigen, woont op het Chateau d'Am-
1 broise, Hofstade lez Malihes. 
I — En, heel zeker uit verstrooidheid, woont Gerard Walschap op 
1 de Chaussée de Malines te Antwerpen. 
1 En, als het u kan interesseren, zijn de hobby's van Jan Boon lite-
I ratuur, voetbal en muziek; heeft Theo Bogaerts een record van deco-
1 raties dat slechts geëvenaard wordt door Mgr. Van Wayenbergh die 
i tien inlandse en nog meer buitenlandse exemplaren van dat speel-
1 goed bezit. 
1 En de heer Paul Heymans, hoger vermeld met baron Boemerang, 
I 1« gezeteld In talloze maatschappijen, waaronder een vijftal finan-
I ciële. 
i Vlaanderen leeft I En weg met de talentelllng. 
illllllllHIIIIHIIIIIIillllllllHltllllllllillllllllllllHHIHMIIIHHHHHHHHIMIMWIHHHtlHHMHWIIIIHIHIMHIIHIIIIIIIHIHWIIIIItllHIMHWI^^ 
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DE SCHADEVERGOEDINGEN 

TWEE MATEN. . . TWEE GEWICHTEN 
Tijdens de bespreking over het wetsontwerp betreffende de 

scliadevergoedingen hield Mr. F. Van der Eist volgende rede : 

De h. Van der Eist. — Het schijnt 
dat het blijkbaar niet mogelijk is 
een ontwerp , zoals datgene dat 
thans besproken wordt, op een ob
jectieve wijze te behandelen. 

Wanneer wij over dit ontwerp 
een oordeel moeten vellen, dan zou
den wij in de eerste plaats moeten 
teruggaan naar de oorsprong van 
de moeilijkheden en nagaan in wel
ke omstandigheden de veroordelin
gen tot schadevergoeding aan de 
Belgische Staat uitgesproken wer
den. 

3E SCHADEVERGOEDINGEN 
Het is, mevrouwen, mijne heren, 

een treurige geschiedenis, omdat wij 
hebben moeten vaststellen dat die 
veroordelingen tot schadevergoe
ding op de meest willekeurige wijze 
uitgesproken zijn geworden. Inder
daad, aanvankelijk dacht de Belgi
sche Staat er niet aan zich als bur
gerlijke partij voor de krijgsge-
rechten aan te stellen. Het is pas 
na zekere tijd dat de minister van 
Financiën aan de advokaten van de 
Staat opdracht gegeven heeft, zich 
als burgerlijke partij aan te stellen 
en een schadevergoeding te eisen. 

Nochtaiis weten wij zeer goed dat 
de Belgische Staat zich niet in alle 
zaken, die behandeld werden, door 
de krijgsgerechten, als burgerlijke 
partij heeft aangesteld, maar enkel 
in bepaalde zaken, volgens zekere 
algemene richtlijnen die gegeven 
werden en die op de ene plaats an
ders geïnterpreteerd werden dan op 
een andere plaats. 

Het gevolg daarvan is geweest dat 
de Belgische Staat zich in bepaalde 
zaken wel als burgerlijke partij 
heeft aangesteld, terwijl hij dit In 
andere Identieke zaken niet heeft 
gedaan. 

Men heeft daarenboven initiaal 
een andere fout begaan, namelijk 
wat betreft de reusachtige be
dragen aan schadevergoeding die 
gevraagd werden. 

In plaats van deze ten minste tot 
een redelijk bedrag te beperken, 
heeft men gemeend bedragen te 
moeten eisen die meestal, naar mijn 
oordeel, — Ik mag zelfs zeggen In 
80% van de gevallen — verre het 
patrimonium van de betichte te bo
ven gingen. En In de geest, waarin 
op dat ogenblik de krijgsgerechten 
hun vonnissen uitspraken, werd 
toen die eis van de Belgische Staat 
zonder meer ingewilligd, met het 
gevolg dat in het overgrote gedeel
te der gevallen de bedragen, waar
toe de betichten veroordeeld wer
den inderdaad verre, en zelfs zeer 
verre, hun vermogen te boven ging. 

CNGRONOWETTELIJK 
Zoals senator Ancot, verslaggever 

van de Commissie van Justitie, in 
de Senaat zeer terecht heeft vast
gesteld bereikt men hierdoor een 
verbeurtverklaring van het vermo
gen van de betichte, iets wat door 
onze grondwet uitdrukkelijk verbo
den is. 

juridisch gezien, zeer aanvechtbaar 
want de Staat leverde noch het be
wijs van de omvang van de schade 
die hij zou geleden hebben, noch het 
bewijs van een oorzakelijk verband 
tussen de feiten, die aan de betich
ten ten laste gelegd werden, en de 
zogezegd geleden schade. 

Wij hebben het aldus beleefd dat 
later in bepaalde gevallen, waarin 
de Staat zich niet als burgerlijke 
partij voor de krijgsgerechten had 
aangesteld, maar waarvoor hij zich 
achteraf tot de burgerlijke recht
banken gewend heeft, om schade
vergoeding te bekomen, de Belgi
sche Staat slechts een frank scha
devergoeding toegewezen kreeg 
omdat juist de Staat niet bij 
machte was het bewijs te leveren 
van de omvang van de schade die 
hem zogezegd door gedragingen van 
de betichten toegebracht was. 

Zo komt men tot de toestand dat 
de rechtsspraak op het gebied van 
de schadevergoedingen uitermate 
uiteenlopend is; zo komt men tot de 
vaststelling dat in 1945 een plaat
selijke leider van het V.N.V. veroor
deeld werd tot 200.000 fr. schade
vergoeding, maar dat enkele jaren 
later de Belgische Staat zich niet 
eens meer aanstelde als burgerlijke 
partij In dergelijke gevallen; zo 
komt het dat een jfficler die 
deel had uitgemaakt van de 
Luitenant De Winde Kring, In 1945 
veroordeeld werd tot 500.000 fr. 
schade, dan wanneer vijf jaar later 
dergelijke officieren niet eens meer 
vervolgd of gestraft werden. Zo 
staan wij voor een opeenstapeling 
van onrechtvaardigheden. Daarbij 
komt dat door de veroordeling tot 
schadevergoeding vooral het gezin, 
de vrouw en de kinderen, zwaar ge
troffen werden. 

anderen. Dit wetsvorstel werd In de 
commissie van justitie van de Ka
mer behandeld en werd op dat 
ogenblik, méér dan tien jaar gele
den dus, bijna eenparig in de com
missie van justitie goedgekeurd met 
17 stemmen tegen 2. Op dat ogen
blik, was men practisch eensgezind 
om het probleem op te lossen. De 
oppositie en de meerderheidspartij
en waren op dat ogenblik akkoord. 
Maar één jaar later, wanneer dat 
oorspronkelijk ontwerp, zoals het 
goedgekeurd werd, reeds grotelijks 
verminkt en beperkt was in zijn 
draagwijdte, werd het niet meer 
goedgekeurd. Het werd nog In de 
Kamer gestemd met 100 stemmen, 
maar er waren reeds 85 tegenstem
mers. In de Senaat, werd het ver
worpen in de commisie van Justitie. 

Wij stellen thans vast dat men 
aanvankelijk in 1949 praktisch eens
gezind was over het voorstel In zijn 
meest verstrekkende vorm en dat 
het achteraf verworpen werd, zo
danig verminkt dat er praktisch 
niets meer overbleef. Dat was het 
gevolg van een hetzekampagne die 
op touw werd gezet, en die met re
delijkheid, billijkheid en de meest 
elementaire waarheid eenvoudig 
weg geen rekening hield. En wij 
moeten vaststellen dat ook van
daag nog hetzelfde spelletje ver
der wordt gespeeld en dat het ver
zet tegen iets dat nochtans zeer 
redelijk is de dag van vandaag nog 
voortduurt. 

geweest, dikwijls tot het betalen 
van honderdduizend, tweehonderd
duizend en tweehonderdvijftigdul-
zen frank, en die hun huis en hun 
ganse bezit zagen te gelde te maken, 
worden thans uitgesloten. Er wordt 
ten overstaan van die mensen een 
grove onrechtvaardigheid begaan, 
wanneer we thans zien dat men 
alleen voor de gevallen die nog 
overblijven, deze wet toepasselijk 
maakt. 

De h. De Gryse. — Zeer juist ! 
De h. Van der Eist. — Wanneer 

men die overblijvende gevallen on
der het oog neemt, dan moet men 
Inderdaad met spijt vaststellen dat 
onder die gevallen, die nog niet af
gehandeld werden, 1249 dossiers zijn 
van economische collaborateurs, te

genover 372 dossiers van politieke 
veroordeelden. 

Wat mij betreft, vind ik de ge
vallen van politieke veroordeelden 
meer sympathiek dan de gevallen 
van economische collaborateurs, die 
meestal uit winstbejag gehandeld 
hebben. 

TWEE GEWICHTEN 
Ik betreur dan ook ten zeerste 

dat het huidige wetsontwerp alleen 
toepasselijk zal zijn voor de niet-af-
handelde gevallen. Daar blijft een' 
schrijnende onrechtvaardigheid be
staan vooral wanneer men zich op 
het sociaal standpunt of op het 
standpunt van eenvoudige recht
vaardigheid stelt. 

(Lees door blz. 7) 

Daarenboven was die rechtspraak, 

DE LIJDENSWEG 

Wij hebben hetzelfde verschijn
sel gekend wat de straffen betreft, 
want wij weten zeer goed dat ook 
wat de straffen betreft, de uitspra
ken van de Krijgsgerechten zeer 
uitlopend geweest zijn. Dat la 
verholpen geweest door de uitoefe
ning van het genaderecht. Alle mi
nisters van justitie, zonder uitzon-
denng. onder al de regeringen die 
wij sedert het einde van de oorlog 
gekend hebben, hebben gebruik ge
maakt van het genaderecht om 
juist die tegenstelligen en die wille
keur in de veroordelingen eniger
mate gelijk te schakelen. 

Het zou maar logisch geweest zijn 
dat de minister van financiën over 
dezelfde mogelijkheden zou beschikt 
hebben, waarover de minister van 
justitie beschikte om op zijn beurt, 
voor wat de schadevergoedingen be
treft, over te gaan tot een zekere 
gelijkmaking. 

Welnu, dat is onmogelijk geble
ken. Het probleem van de schade
vergoedingen stelt zich reeds van in 
de jaren onmiddellijk na de oorlog. 
In maart 1949, werd in deze Kamer 
een eerste wetsvoorstel ingediend 
door de HH. De Gryse, Lefèvre en 

TWEE MATEN 

Daartegenover staan wij nochtans 
voor het feit dat men ten overstaan 
van de economische collaborateurs 
wel maatregelen genomen heeft en 
men dit reeds In 1948 heeft gedaan 
zonder protest of hetzekampagne. 

Zo komen we voor een toestand 
te staan waarin men Inderdaad 
vaststelt dat de minister van Finan
ciën niet verder kan en het nodig 
blijkt hem In de mogelijkheid te 
stellen de nog hangende gevallen 
op te lossen. Maar — en dat Is het 
grote voorbehoud dat Ik vandaag 
moet maken, de beperking tot de 
nog hangende zaken betekent een 
nieuwe onrechtvaardigheid : — al 
diegenen die In de voorbije jaren 
geëxecuteerd zijn geweest, vooral 
kleine mensen, die veroordeeld zijn 

L 

OPROEP 
O-g 29 mei 1960 wordt de tweede Vlaamse Landdag gehou

den te Sint Kwintens-Lennik in Vlaams Brabant. 
Machtiger en grootser dan verleden jaar zal er de kreet iceer-

khnken om een vrij federaal Vlaanderen en om een veilige en 
open demokratie voor ons volk in Belgisch en Europees verband, 
met beklemtoning van de eenheid der Nederlanden. Scherper en 
machtiger ook dan verleden jaar zal er het verzet worden inge
luid tegen de unitaire roofpolitiek van welke aard ook : tegen 
roof van Vlaams grondgebied en Vlaamse mensen, werkgelegen-
heid en brood, industrie en spaargelden, tegen de kolonialistische 
behandeling jn het leger en in de buitenlandse betrekkingen, de 
ar. t-ruitstelling in zake onderwijs en hultuurpolitiek, de onge-
naHitfe verfransende centralisatie en allerhande vnitaristische 
usurpatic in en om Brussel dat zijn nationale zending niet be
grijpt. 

Vlaams Brabant met zijn gordel van bedreigde geneenten 
rond de hoofdstad roept het S.O.S. over Vlaanderen. Indien wij 
op dit front begeven is het gans Vlaanderen dat begeeft en d^ 
nek buigi onder de verfransende diktatuvr. De tweede Vlaamse 
Landdag moet een bevestiging zijn van Vlaanderens jonge de-
mokratische levenswil als volk. 

Om de ruimst mogelijke aandacht en weerklank te vinden 
hebben de inrichters besloten beroep te doen op een ruime scha
re vooraanstaande Vlamingen om tot een uitgebreide bescherm-
raad toe te treden. 

Dr. Leo Wotii\2rs heeft aanvaard het voorzitterschap van 
het komitee ter aanbeveling op zich te nemen. Op de Landdag 
zelf zullen oud-senator Mr. Van Dieren (toegelegd) en student 
Walter Luyten, Leuven, als genodigden het woord voeren, naast 
volksvertegenwoordiger Frans Van der Eist en Mr. Deconinci, 
die spreken namens de inrichters. Deze bredere basis moet een 
spoor slag zijn tot verruiming. 

Wij rekenen op de aanwezigheid van alle Vlamingen. 

Namenj het inrichtend komitee, 

De Voorzitter Daniël DECONICK 
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PAC. Tonr de France « Hardi » Jean Verroken - Kef ! Kef ! 

Op het C.V.P.-kongres te Char
leroi verklaarde voorzitter Theo 
Lefèvre dat hij sinds zijn 15de le
vensjaar reeds strijd voert tegen 
het nationalisme. 

Het cijfer 15 is In dit verband al 
even onbelangrijk als de anti-
Vlaamse bevliegingen van een 
Gentse puber uit franskiljonsen 
huize. 

Belangrijker zijn echter een paar 
andere cijfers die ieder voor zich 
een hoogtepunt betekenden in de 
strijd van de C.V.P, tegen het 
Vlaams-nationalisme. 

Er is allereerst het cijfer 12, de 
twaalf kogels van het executie-
peleton. 

O ja, we weten het, sinds enkele 
jaren wordt hier in Vlaanderen de 
top-hit gedraaid over de onschuld 
van de C.V.P., over de rechtvaar
digheid van de C.V.P., over de 
menslievendheid van de C.V.P. De 
C.V.P. zou helemaal niets met de 
repressie te maken gehad hebben; 
sterker zelfs, de C.V.P. was er in 
zekere zin het slachtoffer van en 
onze christelijke politiekers zouden 
alles en nog wat in het werk heb
ben gesteld om een politiek van 
naastenliefde te doen zegevieren. 
De repressie zou alleen en uitslui
tend het werk geweest zijn van 
enkele linkse maniakken, 

< Lieg, lieg, en er bUjft altijd wel 
iets van over >, zei reeds wijlen de 
heer Voltaire. Vooral in Vlaande
ren, het Vlaanderen waar de preek
stoel nog al te vaak misbruikt 
wordt om de dingen van het geloof 
en de politiek doorheen te halen. Is 

er heelwat van die hardnekkige 
C.VP.-leugen in heelwat (overigens 
nogal lege) hoofden blijven han
gen. 

Is men dan helemaal vergeten 
dat enkele van de aktiefste voor
bereiders van de repressie te Lon
den < christelijke > politiekers wa
ren, huidige topmensen uit de 
C.V.P.-leiding ? Is men dan hele
maal vergeten dat het een Vlaams 
C.VP.-er was die zich als minister 
van justitie het sprekende epiteet 
< Al va » verwierf, namelijk de 
heer Struye ? Is men dan helemaal 
vergeten dat het een C.V.P.-partij-
voorzitter was die van de gedinami-
teerde IJzertoren zegde « hij ligt 
er en hij ligt er goed >, namelijk 
de heer Lefèvre ? Is m.en dan hele
maal vergeten dat het een Vlaams 
C.V.P.-politieker was die voorstelde 
de koraborateurs als kontrakt-
slaven naar de Kongolese brousse 
te sturen, namelijk de heer Moeyer-
soen ? Is men dan helemaal ver
geten dat het een C.V.P.-minister 
van justitie was die, jaren na de 
oorlog, nog gauw enkele terecht-
stellingsn liet uitvoeren als verkie
zingsstunt, namelijk de heer Mo-
reau de Melen ? Is men dan hele
maal vergeten dat enke'e van de 
meest wraakroepende doodvonnis
sen werden uitgesproken door 
katolieke substituten en auditeurs, 
terwijl een katoliek minister van 
justitie zich gelastte met de uitvoe
ring ervan ? 

Sinds enkele tijd laat de C.V.P.-
pers en laten de C.V.P.-propagan-

_disten niet na. voortdurend eri 

steeds dezelfde teksten te citeren 
van C.V.P.politiekers uit de jaren 
vlak na de oorlog; uit deze citaten 
zou dan moeten blijken dat de 
C.V.P. en alleen de C.V.P. reeds 
vroeg de stem verhief tegen de 
excessen van de repressie. De 
waarheid is enigzins anders : ter
wijl In de C.V.P., net als i a de 
andere partijen, enkelingen de 
stem van het geweten lieten spre
ken, was de meerderheid van de 
C.V.P., net als van de andere par
tijen, nog druk bezig met het 
botvieren van haar « spontane en 
gerechtvaardigde woede ». Ook van 
linkse politiekers kan men tien
tallen en tientallen teksten aan
halen die door eenvormigheid en 
aantal de schijn kunnen verwekken 
dat de linkse partijen de repressie
waanzin hebben trachten te ver
hinderen. 

We denken hier aan wat « Les , 
cahiers sccialistes » reeds kort na 
de oorlog schreven over de Oost-
front-vrijwil'.igers. We denken hier 
aan het gebrekkige, wellicht schijn
heilige maar alleszins enige wets
voorstel voor een brokje amnestie, 
een kommunistische wetsvoorstel 
namelijk. We denken hier aan de 
amnestie-stellingnarr.e, reeds jaren 
geleden nu, van de Waalse federa
listische vechthaan Massart. 

De uaarheid is, dat de repressie 
aan ieder de gelegenheid heeft 
geboden om af te rekenen met 
ZIJN vijand. De waarheid is dat de 
C.V.P. in Vlaanderen gretig gebruik 
heeft gemaakt van de repressie om 
af te 'rekenen met het Viaams-
nationalisme. De waarheid is, dat 
deze afrekening er één was van de 
tueur met het slachtoffer, een 
afrekening voor het executie-
peleton, de afrekening bij middel 
van de fatale 12. (Vervolg blz. 5) 
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De nieuwe Kieswet 
Hlerbi) geven we het vervolg van de rede van Mr. Van der 

Eist, gehouden In de Kamer ter gelegenheid van de bespreking 
van de zetelaanpassing en d« kieswethervorming. Het eerste ge
deelte verscheen In ons vorig nummer. 

De tekst komt uit de « Parlementaire Handelingen ». Alleen 
de ondertitels zijn van ons. 

Nr. Van der Bsl in het Parlement 

Wanneer ik, Mijnheer de Voor
zitter, Dames en Heren, bi] dit feit 
stilsta, dan is het omdat de C.V.P., 
in de oppositie staande In het 
Vlaamse land een grootscheepse 
propaganda heeft gevoerd met de 
formele belofte van een Integrale 
zetelaanpassing. 

Op het kongres van de C.V.P. te 
NEunen in 1956, werd de zetelaan-
passing zonder voorbehoud goedge
keurd. 

In 1956 en 1957 heeft de heer Van 
den Daele hier in de Kamer wets-
vDorstellen Ingediend die de rech
ten van de Vlamingen zonder ver
minking erkenden en die geen reke
ning hielden met de verworven 
rechten of de prioritaire overschot
ten. 

De heer Van Winghe. — Hij wa« 
toen in de oppositie ! 

De heer Van der Eist. — Deze 
wetsvoorstellen van de heer Van 
den Daele werden toen medeonder-
tekend door de groepsvoorzltter van 
de C.V.P., de huidige Eerste Minis
ter, de heer Eyskens, alsook door 
de partijvoorzitter van de C.V.P., de 
heer Lefèvre. 

HUN VLAAMSE ZORGEN 
In een propagandabrochure, die 

op de vooravond van de Jongste 
verkiezingen door de C.V.P. werd 
uitgegeven en op grote schaal in 
het Vlaamse land verspreid, bro
chure getiteld : « Vlaamse zorgen >, 
werd uitgepakt met de wetsvoor-
etellen van de heer Van den Daele. 
Er werd nadruk op gelegd dat de 
nationale voorzitter van de partij 
«n de voorzitter van de Kamergroep 
die wetsvoorstellen mede onder
tekenden. 

Ik ben nieuwsgrlerig of beide he
ren thans de amendementen van de 
heer Van den Daele zullen stem
men dan wel of hun houding in 
1957 eenvoudig bedrog was ten over
staan van de Vlaamse kiezers. «Wttitf 

Mevrouwen, Mijne heren, ik wil 
nog herinneren aan het standpunt 
terzake ingenomen door het Davids-
fonds op het algemeen congres te 
Leuven, in 1957. (Er zijn hier tal 
van C.V.P.-mandatarissen uit het 
Vlaamse land die op de congressen 
van het Davidsfonds er zorg voor 
dragen op de eerste rij te zitten !) 

Welnu, op dat congres van het 
Davidsfonds in 1957, werd in een 
motie uitdrukkelijk Vastgesteld 
« dat het wettelijk bekrachtigen 
van zogenaamde verworven toe
standen ten nadele van Vlaanderen 
en in strijd is met de principes van 
de evenredige vertegenwoordiging ». 

Het is dus duidelijk dat hetgeen 
ons hier wordt voorgesteld in strijd 
Is met de formele beloften die van 
C.V.P.-zijde werden gedaan en dat 
dil niet van aard is om aan de 
Vlaamse volksgemeenschap volledig 
bevrediging te schenken, omdat het 
hier juist gaat om een princieps-
kwestie. 

VIJF TEGEN EEN 
Volledigheidshalve zou ik nog 

moeten aanstippen — dit werd ook 
reeds door andere sprekers gedaan 
— dat Wallonië nog in andere op
zichten bevoorrecht is. 

Er werd hier gesproken over de 
vreemdelingen die in ons land ver
blijven en medegeteld worden bij 
de verdeling van de zetels. 

Volgens de gegevens die wijlen 
de heer Clottens daarover heeft 

gepubliceerd, betekende dit In 1954 
— want hij steunde op de cij
fers van dat Jaar — dat deze 
vreemdelingen, die dus geen stem
recht hebben, die de Belgische na
tionaliteit niet bezitten, aan Wallo
nië niet minder dan vijf supple
mentaire zetels bezorgden tegen
over slechts één zetel aan Vlaan
deren en twee zetels aan het arron
dissement Brussel. 

Wallonië wordt ook bevoorrecht 
— en dit werd hier ook reeds ge
zegd — door de bepaling van de 
Grondwet : dat iedere provinciale 
raad tenminste drie provinciale 
senatoren aanduidt, ongeacht het 
bevolkingscijfer. 

WAAROM '5T EN NIET '59 1 
Ik zou hier nog moeten aanstip

pen dat het tenslotte ook ten on
rechte is dat het bevolkingscijfer 
van 31 december 1957 als basis 
wordt genomen, terwijl het amen
dement Van den Daele voorstellend 
het bevolkingscijfer van 31 decem
ber 1958 als basis te nemen, in de 
Commissie eveneens werd verwor
pen. Men zou thans reeds het be
volkingscijfer van 31 december 
1959 als basis kunnen nemen. 

Waarom niet ? 
De bekrachtiging van het stelsel 

der prioritaire overschotten is de 
zoveelste verminking van het grond
wettelijk recht der Vlamingen en 
vestigt daarenboven een hjrpotheek 
voor de toekomst. 

Ik zal dan ook de amendementen 
van de heer Van den Daele steunen 
en goedkeuren, maar niet een zetel
aanpassing die het grondwettelijk 
en het democratisch recht van de 
Vlamingen, zij het ook maar in de 
geringste mate, verminkt. 

DE KIESV^ETHERVORMING 
Wij moeten het betreuren, Me

vrouwen, Mijne Heren, dat de zetel-
aanpassing gekoppeld wordt aan 
een kieswethervorming. Dit zijn 
twee gescheiden aangelegenheden. 
Er werden trouwens afzonderlijke 
wetsontwerpen of wetsvoorstellen 
ingediend dienaangaande, en wat 
ons thans voorgeschoteld wordt in 
één enkel wetsontwerp is ten slotte 
niets anders dan het resultaat van 
«en akkoord dat bij de vorming van 
de huidige regering tot stand geko
men is. 

Wat moeten wij denken van deze 
kieswethervorming ? Men moet na 
tuurlijk niet a priori iedere kies
wethervorming afwijzen. Het is 
ongetwijfeld mogelijk de kieswet
geving te verbeteren, bij voorbeeld 
uitgaande van de bekommernis de 
evenredige vertegenwoordiging be
ter tot haar recht te laten komen. 
In ander landen, zoals Nederland, 
kent men de nationale apparente-
ring; in West-Duitsland kent men 
een stelsel dat daarop neerkomt. 

KCMMUNISTEN EN LIBERALEN 

ongrondwettelijk. Ik aarzel niet te 
zeggen. Mijnheer de Eerste-Minis-
ter, dat Ik over het Invoeren of over 
de poging tot Invoering van de 5 % 
clausule verbolgen ben omdat deze 
maatregel ontegensprekelijk gericht 
is tegen mijn partij en enkel en al
leen tegen mijn partij. Want wlJ 
stellen vast dat b.v. de communis
tische partij een zetel bijkrijgt op 
basis van uw ontwerp ! Ik wens dan 
ook in de eerste plaats de verant
woordelijkheid vast te leggen en stel 
vast dat er van deze 5 % clausule 
geen sprake was In de twee liberale 
wetsvoorstellen van 30 juU 1958. 

De twee liberale wetsvoorstellen, 
die hier door de heer Destenay wer
den Ingediend, maken geen gewag 
van die 6 % en ook in de regerings
verklaring was er nog geen sprake 
van deze 5 % clausule. 

Het l5 duidelijk dat de liberale 
partij geen belang heeft bij de In
voering van deze « sper-clausule >. 
Integendeel, wordt zij zelf bedreigd 
door de mogelijkheid, eens dit prin
cipe in onze wetgeving opgenomen, 
vroeg of laat het percentage te zien 
verhogen, zodanig dat de liberale 
partij er zelf het slachtoffer zou 
van worden. 

De h. Van Eynde, — Tien ten 
hónderd en 't is gedaan. 

De h. Van der Eist. — Het lijdt 
geen twijfel, mevrouwen, mijne he
ren, dat wij hier staan voor een eis 
van de C.V.P., die door de liberalen 
ingewilligd werd om voldoening te 
bekomen op andere punten. 

LAAGHARTIGE C.V.P. 

En wanneer de liberalen hier een 
gevaarlijk spel spelen — want dit 
Is een boomerang die vroeg of laat 
op hun eigen hoofd zal neerkomen 
— dan zijn zij mee verantwoorde
lijk voor deze clausule. Maar recht
streeks verantwoordelijk zijn de 
C.V.P. leiding en, in de regering de 
Eerste minister en de C.V.P.-mlnis-
ters. 

Ik wijs van nu kt iedere uitleg af 
waarbij men nu of In de toekomst 
déze verantwoordelijkheid zou wil
len ontkennen of verminderen. 
Want wanneer men een laaghartige 

• daad stelt, moet men de moed heb
ben er de verantwoordelijkheid 
voor te dragen. En ik noem dit een 
laaghartige daad omdat zij erop 
gericht is een politieke concurrent 
te bestrijden met oneerlijke midde
len, door geknoei met de kieswet in 
plaats van met politieke argumen
ten en, komende van een grote 
partij die misbruik maakt van haar 
machtspositie, is dit een laaghar
tige daad. 

Ik kan mij niet voorstellen dat de 
heer Eerste Minister — en vooral 
zijn naam zal aan deze wet ver
bonden blijven — met zijn verle
den — ik denk aan « Nieuw Vlaan
deren » en het beginselakkoord 
K.V.V.-V.N.V. — fier kan gaan op 
dit initiatief dat er op gericht is 
iedere Vlaamse oppositie in deze 
Kamer te fnuiken. 

BEVOORDEELD ! 
Het is onbillijk dat een partij als 

de Volksunie, die slechts in een ge
deelte van het land, in de Vlaamse 
gewesten, deelneemt aan de verkie
zingen en niettemin nog meer dan 
100.000 stemmen behaalt, dus meer 
dan 100.000 kiezers vertegenwoor
digt, slechts één vertegenwoordiger 
bekomt in deze Kamer, en dat men 
thans zelfs deze enige vertegen
woordiger hier wil buitenwerken 
door een kieswethervorming ! De 
wijziging van de kieswetgeving mag 
niet ingegeven zijn door de bekom
mernis één partij te bevoordelen, 
en gans het huidig wetsontwerp is 
onbetwistbaar zodanig berekend, 
zodanig geconditionneerd dat de 
liberale pa^tij alleen voordelen zou 
krijgen, met uitsluiting van andere 
kleine partijen. Dat is onrecht
vaardig. Dat is ondemocratisch en 

Wat is het schijnargument dat 
aangevoerd wordt om de 5 % clau
sule goed te praten ? 

Het is dat men de kleine par
tijen wil weren, een verregaande 
spreiding der krachten wil voor
komen. Maar hoe weinig steekhou
dend dit argument is, blijkt ten 
overvloede uit de overige bepalin
gen van het wetsontwerp die juist 
het tegenovergestelde doel beogen 
en een kleine partij willen bevoor-
deligen. 

Maar hier luidt dan het argu
ment : een einde stellen aan de on
rechtvaardige toestand die voort
vloeit uit de verloren stemmen. 

Mevrouwen, mijne heren, dat Is 
Inderdaad een eerbiedwaardige be
kommernis, maar die lijkt mij min
der eerbiedwaardig wanneer wij 
vaststellen dat zlJ beperkt blijft 
tot de verloren stemmen van één 
enkele, de liberale partij . 

VERLOREN STEMMEN 
En, nochtans is het aantal libe

rale verloren stemmen veel, zeer 
veel geringer dan he t aantal verlo
ren stemmen van de Volksunie. De 
tabel, als aanhangsel gevoegd bij 
het verslag van de commissie, is 
desbetreffend zeer duidelijk en U 
kunt allen vaststellen dat het aan
tal verloren , Volksunie-stemmen 
veel belangrijker is. 

De h. Voorzitter. — Mijnheer Van 
der Eist, gij hebt uw spreektijd 
reediS overschreden. 

De h. Van der Eist. — Mijnheer 
de Voorzitter, gij zijt zeer inschik
kelijk geweest voor de woordvoer
ders van de andere partijen. Gij 
hebt de h. Spinoy gedurende één 
uur laten spreken. Ik verdedig hier 
mijn partij . Mijnheer de Voorzit
ter, en ik mag wel zeggen dat ik 
nooit misbruik maak van de tribu
ne. 

De h. Voorzitter. — Is de Kamer 
het eens de h. Van der Eist een 
langere spreektijd toe te staan ? 
(Instemming op alle banken). 

De h. Van Eynde. — Het is al erg 
genoeg dat zij hem uit de Kamer 
willen zetten ! 

De h. Van der Eist, — Mijnheer 
de Voorzitter, Mevrouwen, Mijne 
Heren, ik stel dus vast dat de be
kommernis voor die verloren stem
men zich klaarblijkelijk alleen uit
strekt tot de verloren stemmen van 
de liberale partij. 

Wanneer men dan spreekt over 
verloren stemmen, heeft men er 
dan wel eens over nagedacht welke 
de gevolgen kunnen zijn van die 
5 % clausule ? Geeft men er zich 
wel rekenschap van dat theoretisch 
deze 5 % clausule gevolk kan heb
ben dat er in het land meer dan 
230.000 stemmen verloren gaan ? 
Dat men in de provincie Antwer
pen 46.000 stemmen kan behalen 
zonder één gekozene te hebben ? 
Dat men in de provincie Brabant 
58.000 stemmen kan behagen zonder 
één gekozene te hebben ? 

Wie zal durven staande houden 
dat een dergelijke handelwijze 
rechtvaardig is ? 

De h. Van Eynde. — Dat zijn 
meer stemmen dan er volgens de 
Grondwet nodig zijn om een ver
tegenwoordiger naar hier te sturen. 

De h. Van der Eist. — De maat
regel is daarenboven discrimina
toir, vermits men in de provincies 
Namen en Luxemburg de evenre-
dire vertegenwoordiging toepast 
zonder enige beperking en aldaar 
noch de clausule van 5 % noch het 
vereiste quorum een rol spelen. 

In Limburg speelt de 5 % clau
sule in de praktijk evenmin een rol, 
maar integendeel is deze clausule 
zeer zwaar voor de Volksunie in de 
provincie Brabant, maar deze par
tij in feite 10 % van de Vlaamse 
stemmen zou moeten behalen. Deze 
maatregel is daarenboven willekeu
rig en overbodig. 

CEiRECHTVAAI^DfG 
KIESSTELSEL 

Ons kiesstelsel is uiteraard reeds 
nadelig voor de kleine partijen. In 
het verleden is gebleken dat het 
voor de kleine partijen moeilijk is 
bepaalde hinderpalen te overwin
nen en tal van pogingen (denken 
wij bv. aan de Middenstandslijs-
ten en ook aan de « Union démo-
cratique beige ») hebben schipbreuk 
geleden. 

Onze kieswetgeving bevoordeelt 
in grote mate de grote partijen. 
Aldus bekomt de C.V.P. gemiddeld 
tenminste 3 % meer zetels dan 
stemmen. Dat vertegenwoordigt 
een premie van 6 o* 7 zetels die 

geen C.V.P.-kiezers vertegenwoor
digen. 

Kan men nu, met een schijn van 
redelijkheid, staande houden dat 
kleine partijen in dit land een plaag 
Eouden zijn en dat de normale wer
king van onze instellingen bedreigd 
zou zijn door het groot aantal 
kleine partijen ? 

Dat Is klaarblijkelijk niet het ge
val. BIJ de jongste verkiezingen 
slechts 4 partijen aan de verkiezin
gen deelgenomen in het Vlaamse 
land en eveneens vier In Wallonië. 
In de Kamer zijn slechts vijf par
tijen vertegenwoordigd en in de Se
naat slechts vier. 

ONEUROPEES 
Wat is de toestand in de andere 

Europese staten ? In Nederland na
men 15 partijen deel aan de verkie
zingen en hebben 7 partijen een 
vertegenwoordiging in het Parle
ment. In West-Duitsland namen 13 
partijen deel aan de verkiezingen, 
zes hebben een vertegenwoordiging 
in het Parlement. In Denemarken 
zijn zeven partijen vertegenwoor
digd in het Parlement, in Noorwe
gen zes, in Zweden vijf, in Zwitser
land negen, 

In geen enkel van deze landen 
zijn er minder partijen dan In Bel
gië. 

Het is dus duidelijk dat er in ons 
land geen enkele aanleiding bestaat 
tot het invoeren van een sper-clau-
sule, dat er geen objectief en steek
houdend argiunent kan aangevoerd 
worden om deze clausule aanneem
baar te maken. De werkelijke, doch 
niet uitgesproken beweegreden is 
het partijbelang van de C.V.P. waar 
de partijleiders zich willen beveili
gen tegen mogelijke dissidenties en 
aan eenieder, die niet akkoord gaat 
met hun beleid, de lust ontnemen 
om zelfstandig op te komen. ZIJ 
willen de onafhankelijkheid van de 
gekozenen van de partij verkleinen 
en de partij beschermen tegen on
gunstige reacties van de kiezers. 

ONDEIiflüKRAll^aH 

Dit streven is ondemocratisch enf>'*^ 
is daarenboven gevaarlijk voor de •' 
partij zelf omdat het moet leiden 
tot een dodende discipline, tot een 
overheersing van het partij-appa
raat. 

De h. Van Eynde. — Ge hebt maai 
te luisteren naar Monseigneur De-
smedt. 

De h. Van der Eist. — Mijnheer 
de Eerste Minister, ik geloof dat het 
ook een illusie is te denken dat men 
uw partij, de C.V.P., zou versterken 
door het Vlaams-nationalisme 
trachten op te slorpen. Geloof mij, 
dit zal altijd in de schoot van een 
unitaire partij een onverteerbaar 
element blijven, een element van 
onoverbrugbare tegenstellingen. Er 
zijn zo reeds tegenstellingen genoeg 
in de C.V.P. die de oorzaak zijn van 
haar immobilisme en haar politieke 
zwakheid. 

ANTIVLAAMS 
Ik meen er te mogen aan toevoe

gen — en dat is het einde van mijn 
betoog — dat dit een antivlaams 
maneuver is. Hierbij werd in de eer
ste plaats gedacht aan de toestand 
in Vlaanderen. Men kent in de par
tijleiding van de C.V.P. de groei
ende misnoegdheld in het Vlaamse 
land en men wil zich op kunst
matige wijze beveiligen tegen de 
normale democratische druk op de 
partij door een verschuiving van 
stemmen. Een dergelijke poging is 
gevaarlijk en ondemocratisch. Aan 
de gedachtenstromingen moet de 
gelegenheid' gelaten worden om zich 
te manifesteren langs wettelijke 
weg in het Parlement. Dit is een 
normaal en gezond verschijnsel in 
een democratie en ook kleine par
tijen hebben een nuttige rol ge
speeld in het verleden. Ik mag hier 
verwijzen naar de invloed van de 
partij van priester Daens op de ont
wikkeling van christen-democratie, 
een invloed die ongetwijfeld nuttig 
geweest is. Ik mag ook verwijzen 
naar de invloed van de Vlaamse na
tionale partij in het Parlement op 
de inwilliging van de Vlaamse 
lechtseisen. 

De h. Demuyler. — Ja, de partij 
van « Weg met België ». 

(Lees door blz. 5) 
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Rede van Mr. F. Van der Eist: 

MODERN BARBARENDOM 
De heer Van der Eist (op het 

spreekgestoelte). — Mijnheer de 
Voorzitter, Mijnheer de Minister, 
Mevrouwen, Mijne heren, het is, 
naar mijn bescheiden mening, een 
toedenicehjk verschijnsel wanneer 
vijftien Jaar na de oorlog de behan
deling van problemen in verband 
met de repressie nog steeds niet 
mogelijk blijkt in een geest van ob
jectiviteit en van eerbied voor de 
grondgeginselen van ons recht en 
van de elementaire rechtvaardig
heid. 

Ik, voor mij, wens onbevangen en 
openhartig mijn standpunt te ver
dedigen ook al sta ik hier alleen en 
ïiet Is zeker niet omdat men alleen 
staat dat men ongelijk zou hebben. 

DE HUICHELAARS 
Ik heb daarenboven maar één 

standpunt, een standpunt dat Ik 
stowel in het Parlement als daar
buiten, durf verdedigen en ik aan
vaard de houding niet van mensen 
die buiten het Parlement voor am
nestie betogen, die moties goedkeu
ren tot aischaifing van artikel 123 
«exies, doch die in het Parlement 
legen mijn voorstel zijn tot af-
«chafflng van dit artikel, zoals ge-
t>eurd Is In de Commissie voor 
'Justitie, waar mijn wetsvoorstel 
ienparlg verworpen werd. 

Mijn standpunt is U bekend. Ik 
t>en de mening toegedaan dat dit 
Artikel 123 series uit onze strafwet
geving dient te worden verwijderd 
•n Ik heb In de toelichting bij mijn 
Toorstel TriJ uitvoerig uiteengezet 
waarom. 

OORLOGSRECHT 
Wt artikel 123 sexles, ongetwij

feld de meest draconische wets-
t>epaling die vl] In ons recht ken
nen, is een oorlogskind. Het Is ont-
i t aaa te Londen In de atmosfeer 
Tan een totale oorlog. Jlet werd af
gekondigd in het Staatsblad van 2 
September 1944. Het Is dus pas van 
kracht geworden op het einde van 
de oorlog, een paar weken vóór de 
bevrijding. 

Het is dan ook, zonder meer, dui
delijk dat wij hier te doen hebben 
met een retroactieve strafwetge
ving. Het artikel werd Immers toe-
paselijk verklaard voor feiten en 
gedragingen, gesteld vóór het van 
kracht worden, vóór de bekend
making; gesteld op een ogenblik 
toen dit artikel In onze strafwet
geving niet bestond. 

Welnu, dit is niet alleen in strijd 
met de fundamentele beginselen 
van onze rechtsorde, het Is ook in 
strijd met artikel 11 van de Univer
sele Verklaring van de Rechten van 
de Mens. Dat artikel 11 zegt letter
lijk : « Niemand zal worden veroor
deeld wegens handelingen of ver-
zuiinen, die op het ogenblik, dat 
zij begaan werden, volgens het na
tionaal of internationaal recht 
geen strafbare daad uitmaakten. 
Zo ook zal er geen zwaardere straf 
worden opgelegd, dan die welke toe
passelijk was op het ogenblik van 
het begaan der strafbare daden >. 

Het is onbetwistbaar dat wij hier 
In feite staan voor een retroactieve 
strafwet en de regering te Londen, 
die deze besluitwet uitgevaardigd 
heeft, wist dit ook. Ook zij heeft, 
« pour les besoins de la cause >, 

Het heeft juist een week ge
duurd vooraleer 
het best ingerichte, 
het vlugst ingelichte, 
het meest verspreide dagblad 

« Het Laatste Nieuws », 
iets over het voorval met Ba
ron Quillaume heeft verno
men. Het lijkt ons dat « Het 
Tamste Nieuws » alle rekords 
van tamheid heeft willen klop
pen. 
Zolang men de Brusselse Guil-
laome's in alle machtsposities 
blijft « droppen », zal de geest 
van 1830 niet wijken. 

de fictie uitgevonden dat deze be
roving van rechten. Ingevolge ar
tikel 123 sexies, geen straf zou aljn, 
maar alleen een burgerlijke maat
regel. 

Welnu, dit is een Juridische fic
tie, want niemand kan er aan twij
felen dat In werkelijkheid art. 123 
sexies een zware supplementaire 
straf oplegt aan diegenen, die er 
door getroffen werden, 

BESCKAMEKD 
En overigens, wat zien wij ? Ar

tikel 123 sexies begint met onder 
littera A te verwijzen naar de rech
ten, opgesomd in artikel 31 van ons 
Strafwetboek. Maar de beroving 
van rechten, voorzien door die ar
tikel 31 Is wel een straf en onze 
rechtsleer en onze Jurisprudentie, 
«ijn eenparig om te zeggen dat het 
een straf is. 

Zo komen wij voor de zonderlinge 
toestand te staan dat ons Hof van 
Cassatie verplicht is geweest « de 
s'incliner > en van uit te spreken, 
enerzijds, dat de ontzetting uit de 
rechten, voorzien bij artikel 31 van 
ons wetboek, maar strafambt een 
straf is, maar, anderzijds, dat de 
ontzetting uit diezelfde rechten, 
bij toepassing van artikel 123 sexies, 
geen straf is, maar een burgerlijke 
maatregel. 

ABONNEER OP DE VOLKSUNIE 

Wanneer men dan weet over wel
ke Indrukwekkende reeks van rech
ten het gaat in artikel 123 sexies, 
dan moet men, mijns inziens, wer
kelijk beschaamd zijn over deze 
verwringing van de rechtsprincipes 
en dan moet men ten slotte ook 
pijnlijk getroffen zijn door de hou
ding, door de rechtspraak, die het 
Hof van Cassatie verplicht is ge
weest te aanvaarden. 

Dit artikel 123 sexies is dus een 
retroactieve strafmaatregel, in 
strijd met onze rechtsbeginsel, in 
strijd met de Grondwet, in strijd 
met artikel 11 van de Verklaring 
van de Rechten van de Mens. 

Indien wij het nu eerlijk menen 
met de Rechten van de Mens, dan 
blijft er toch maar één oplossing 
om goed te maken, in de mate 
waarin dat nu nog mogelijk is, dat
gene wat verkeerd gedaan werd, 
wat gedaan werd in strijd met on-
te rechtsbeginselen en in strijd met 
de verklaring van de Rechten van 
de Mens, dat is de beroving van de 
rechten opheffen in al de gevallen 
waarin dit artikel retroactief toe
gepast geweest is. 

Mevrouwen, Mijne Heren, wan
neer men dat doet, wanneer men 
artikel 123 sexies afschaft, zoals ik 
voorstel, dan betekent dit niet zo
als men wil doen geloven dat al die
genen die werden veroordeeld, ipso 
facto en automatisch hun poUtleke 
rechten zouden terugbekomen, 
want artikel 31 van ons Strafwet
boek zal verder ongewijzigd blijven 
voortbestaan en de veroordeelden 
zullen beroofd blijven onder meer 
van hun politieke rechten, in de 
mate en voor de termijn die daar
voor in ons Recht voorzien waren, 
op het ogenblik dat zij de straf
bare daden gesteld hebben 

Het is dus niet waar dat de ophef
fing van artikel 123 sexies voor ge
volg zou hebben dat al de veroor
deelden automatisch hun politieke 
rechten zouden terugbekomen. 

MODERN BARBARENDOM 
Artikel 123 sexies is daarenboven 

een artikel dat uit onze wetgeving 
moet verdwijnen, wanneer wij 
trouw willen blijven aan de rechts
opvattingen waaraan vd] gehecht 
zijn en die juist door de totalitaire 
regimes bedreigd werden en be
dreigd worden. De strekking en de 
'Irakonische draag\^"ijdte van dit 
artikel zijn van die aard dat het 
mij voorkomt als een uiting van 
modern barbarendom. Of Is het 
niet barbaars een kunstenaar te 

verbieden zijn kur^st te beoefenen 
een dichter de mond te snoeren en 
te veroordelen tot gevangenisstraf, 
xoals dit gebeurd is voor het uit
geven van een bundel onschuldi^t 
gedichten. 

Dat hebben wij gedaan en dat 
rouden wlJ nu nog moeten doen In
dien wij dit artikel streng zouden 
toepassen. Maar het artikel is zo 
drakonlsch dat het op dit ogenblik 
en sedert geruime tijd grotendeels 
fn onbruik gevallen is, omdat de 
rechterlijke macht er voor terug
schrikt het toe te passen in al zijn 
konsekwenties. Dat Is de waarheid. 
Die waarheid Is niet vleiend voor 
de wetgevende macht. Wanneer 
i^ij dan bedenken hoeveel Vlaamse 
kunstenaars en Vlaamse schrijvers 
door dit artikel getroffen werden, 
hoevelen er moeilijkheden hebben 
gehad na de Bevrijding, dan komt 
dit artikel mij voor als een aan
slag <^ onze kuituur zelf. 

Ik sta trouwens met mijn afwij
zend oordeel niet alleen. Een jurist 
van Internationale faam, als Pro
fessor De Visscher van de Leuven
se Universiteit, velt volgend ver
nietigend oordeel over dit artikel : 

« Plus grave encore que la dé-
chéance de nationalité qui porte 
sur un droit de nature essentielle-
ment politique est l'atteinte portee 
aux droits de l'homme par la legis
lation dite d'épuratlon clvique. 
Cette legislation permet en effet 
de prlver certains Indlvidus, par 
l'effet d'une procédure essentlelle-
ment administrative, d'une série de 
droits qui, jusqu'A ce jour, étaient 
tradltlonnellement consldérés com
me des droits Inhércnts k la per-
sonne humalne. 

La notion méme des droits de 
l'homme jadis consldérée comme 
intangible par cela même qu'lls 
tiennent k la qualité d"homme, s'en 
trouve dangereusement ébranlée. > 

TEGEN DE RECHTEN 

VAN DE MENS 

Is het dan te verwonderen dat 
België de treurige eer te beurt is 
gevallen de eerste Staat te zijn die 
zich te verantwoorden heeft voor 
de Europese Commissie voor de 
Rechten van de Mens, wegens 
schending van de Rechten van de 
Mens en wegens niet naleven van 
het Verdrag dat wij te Rome on
dertekend hebben. 

Vorig Jaar reeds, bij de bespre
king van de begroting van Justitie 
in deze Kamer, heb ik de heer Mi
nister van Justitie verzocht het 
Parlement in te lichten over dat
gene wat te Straatsburg gebeurt, en 
over de eventuele gevolgen die dit 
voor het prestige van ons land over 
de ganse wereld zou kunnen heb
ben. 

Op mijn verzoek werd niet inge
gaan en de heer Minister van Jus
titie achtte het blijkbaar beter ver
stoppertje te spelen in de aange
legenheid, dan het Parlement in te 
lichten. 

In de Commissie voor Justitie 
van de Senaat zou de heer Minis
ter nog onlangs verklaard hebben, 
volgens het verslag van de Com
missie, dat hij van niets weet, dat 
hij te vergeefs gepoogd heeft in
lichtingen in te winnen langs zijn 
collega van Buitenlandse Zaken 
om. 

Ik vind het onaanvaardbaar dat 
het Parlement op dergelijke wijze 
wordt misleid, want het is toch de 
Minister van Justitie die meester 
Van Rijn advokaat bij het Hof van 
Cassatie aangesteld heeft om de 
Belgische Staat te Straatsburg te 
verdedigen. De Minister moet van 
de raadsman van de Belgische 
Staat heel goed weten hoever het 
met de procedure in Straatsburg 
staat. 

fVervolg in volgend nummer) 
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Stichting afdeling « Rechten van de Mens »... in Kongo : 

tl + 5 
(Vervolg van bla. 3) 

Op het C.V.P.-kongres te Charle
roi verklaarde voorzitter Theo Le-
Jèvre dat hlJ sinds zijn 15de levens-
Jaar reeds strijd voert tegen het 
nationalisme. 

De afrekening was echter niet 
grondig en de 12 hebben niet hele
maal volstaan. 

Het nationalisme blijkt vandaag, 
15 Jaar na datum, levendiger dan 
ooit en de beul is wel verplicht 
naar andere middelen te zoeken. In 
het milieu past men zich vlug aan 
en van tueur naar valsspeler is er 
maar een stap. 

De stap naar het cijfer 5. Men 
heeft de laatste nationalist niet 
dood gekregen, maar men zal 
trachten de laatste nationalist 
monddood te maken. Zo Hebben we 
dan de laatste weken het weerzin
wekkend gesjacher om de zetel
aanpassing en de kieswethervor
ming meegemaakt. Maar voordat 
de tueur een valsspeler werd, ont
popte hij zich nog gauw als vul
gaire zakkenroller. 

Het recht op zetelaanpassing, 
het Vlaamse recht op zetelaanpas
sing, het recht van GANS het 
Vlaamse volk en van IEDERE 
Vlaamse enkeling werd uit de zak 
gerold van gans het Vlaamse volk 
en van ledere Vlaamse enkeling om 

te dienen als pasmunt bij de 
C.V.P.-llberale koehandel. De belo
ning kreeg de C.V.P. onder de vonn 
van de 5 %-clausule, HET defini
tieve wapen tegen het nationa-
hsme. Zelfs enkele C.V.P.-ers was 
dit spektakel wat al te gortig en 
Van den Daele bv. heeft er heftig 
tegen geprotesteerd. 

Hebben de heren van de 12 du • 
nog niets geleerd ? ZIJ hanteerden 
het zwaard der repressie en van
daag hangt hen de Amnestie
beweging in Vlaanderen als een 
zwaard van Damocles boven het 
hoofd ? Vrezen zij dan niet, dat de 
baksteen der 5 % vroeg of laat op 
hun eigen hardleerse schedel zal 
terechtkomen ? 

De man-in-de-straat houdt van 
valsspelers en knoeiers al evenmin 
als van tueurs. De gewone kiezer 
heeft een uitgesproken zin voor 
rechtvaardigheid en sportiviteit en 
hij verafschuwt het geknoei met 
de spelregels. Het definitieve wa
pen der 5 zal reeds na korte tijd 
zo gebrekkig blijken te zijn als het 
wapen der 12. 

12 kogels en 5 %. 12 en 5. Maar 
voor de C.V.P. Jn Vlaanderen zou 
de wekker wel eens op 5 na 12 
kunnen aflopen. Onherstelbaar t« 
laat ! 

Toon van Overstraeten. 

De nieuwe Kieswet 
(Vervolg van blz. 4) 

De h. Van der Eist. — Overigens, 
Mijne Heren, moet men zich niet 
veel illusies maken over de resulta
ten, de mogelijke uitslagen van de
ze clausule, want berekeningen op 
basis van de verkiezingsuitslagen 
van 1958. zijn onvermijdelijk mis
leidend en de vooruitgang die mijn 
partij moet verwezenlijken om de 
vijf percent te bereiken is niet zo 
groot. Deze vooruitgang ligt binnen 
het bereik van het mogelijke en 
zelfs van het waarschijnlijke. 

Ik vraag mij trouwens af wat de 
C.VJ». eigenlijk bezielt. 

M. Ie Président. — Monsieur Van 
der Eist, votre temps de parole est 
écoulé. 

De h. Van der Eist. — Ik ga ein
digen. 

M. Paque. — Monsieur Ie Prési
dent, 11 est Ie seul orateur de son 
parti. 

M. Demuyter. — Alors il compte 
pour deux ! 

M. Ie Président. — C'est possible, 
mals Ie reglement est Ie méme pour 
tout Ie monde. 

De h. Van der Eist. — Wij heb
ben een der felste kiesstrijden uit 
onze geschiedenis achter de nig 
waarbij gewetensdwang werd uit
geoefend — en dit heeft een grote 
rol gespeeld in het Vlaamse land — 
en waarbij de nadruk gelegd werd 
op de noodzakelijkheid de C.V.P. de 
grendel van de meerderheid in de 
Senaat te bezorgen. 

Thans wordt deze grendel zonder 
slag of stoot, en blijkbaar zonder 
gewetensbezwaren, vrijwillig prijs
gegeven. Waarom ? Ik vraag het mij 
af. Omwille van een voorbijgaande 
coalitie met de liberale partij ? Om
wille van de zetelaanpassing ? 

De heer Ver ^. — Natuurlijk, 
omwille van de ilaanpassing. 

De heer Van der Eist. — Maar, 
mevrouwen, mijne heren, de zetel
aanpassing komt er toch. ZIJ komt 
er onvermijdelijk. Het IJS toch dui
delijk dat het Vlaamse volk deze 
toestand niet kan blijven dulden en 
het is op dit ogenblik eveneens dui
delijk dat, wanneer de Kamer zich 
moet uitspreken over de zetelaan
passing alleen, zij toch zal verwe
zenlijkt worden. 

We hebben desaangaande de zeer 
uitdrukke"jke verklaringen ge
hoord, die de heer Spinoy hier na
mens zijn groep afgelegd heeft. 

Ik ben overtuigd dat het land 
aandachtig toekijkt op wat hier ge
beurt en dat er in het land ook vele 
burgers zijn, die het geknoei met 
de kieswet principieel afkeuren. 

Het is reeds meer gebeurd — en 
nog zo pas in Italië — dat, wie 
knoeit met de kieswet, er zelf het 
eers'e slachtoffer van wordt. 

M-jnheer de voorzitter, mevrou
wen, mijne heren, ik wens mij hier 
niet te buiten te gaan aan bedrei
gingen, maar ik ben toch zo vrij de 
C.V.P. uitdrukkelijk te waarschu
wen tegen hetgeen ik een unfaire 
daad acht; een daad, die gericht is 
tegen mijn partij, die ik zeer kwa
lijk neem en die ik niet zal verge
ten. Ik ben er zeker van dat deze 
lage daad aan de C.V.P. geen geluk 
zal brengen. En het is met een 
hartsgrondig misprijzen dat ik 
neerkijk op diegenen, die tot derge
lijk politiek geknoei hun toevlucht 
nemen. (Handgeklap van de Heer 
Massart) 

De heer Posson. — Dat is weder
kerig. 

M. Ie Président. — La parole est 
& M. Massart. 
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MEER VERLIEZEN DAN 

WINNEN 

Gedurig klaagt het blad « RAAK » de 
mistoestanden aan van onze gi-ersarbel-
ders, van onze Vlaamse mobWen, die ge
durende hele weken, ver van hun huis
gezin, in krotten worden overTebracht, of 
meer tijd doorbrengen op vein en auto
bus, dan op hun werk. De keus tussen 
da twee kwalen staat hun vrij. Deze on-
merkingen zijn werkelijk « RAAK » maar 
welk gevolg wordt er door de C.V.P. ver
leend aan de noodkreet van zijn storm-
troepen. Onze KW.B-ers, en ook de ande
ren, blijven gelogeerd In barakken, blijven 
reisduiven, of wat nog erger is, liet hon-
den-leven beu, wijken uit naar Wallonië, 
waar ziJ aan alle invio-len zijn blootge
steld met heel hun huijs?7-in. en er be-
gi-ijpelijkerwijze aan bezwlj'cen Na een 
enkele generatie zijn het reedi geen Vla
mingen meer, en nog veel minder krlste-
nen. Wallonië heeft geen kinderen en 
breidt zich uit, \aaanderen heeft er veel 
en krimpt in. 

Zo gaan de kinderen van onze door-
christelijke, Vlaamse moeders, verloren 
voor Vlaanderen, en voor het christelijke 
geloof. Zo worden al onze inspanningen 
ge-neutraliseerd door het gebrek aan 
energie van onze vertegenwoordigers. On-
Ee leiders weten heel goed dat ze in alle 
omstandigheden op ons mogen rekenen, 
dat is gedurende de laatste jaren genoeg 
bewezen. Wat echter nog niet bewezen is, 
Is dat ze hlei-van gebruik hebben gemaakt 
em onze overtuiging door te drijven. He
ren, die zich onze vertegenwoordigers 
noemt, de K.W.B, wacht hierop. 

Ben K.W.B.-er - VUvoorde. 

NIEMAND KAN TWEE HEREN 
DIENEN 

Eender wie zich oprecht inzet 
voor de Vlaamse zaak, komt op ze
ker ogenblik tot de overtuiging dat 
lidmaatschap van een unitaire par
tij gelijk staat met ondermijning 
•van eigen Vlaamse viking. 

Wie b.v. in Strombeek lid is van 
de C.V.P., omdat de partij er mis
schien (het geldt hier slechts een 
voorbeeld !) een Vlaamse lijn volgt, 
mag niet vergeten dat diezelfde 

partij in andere gemeenten leiding 
neemt bij de verfransing. 

Als we kunnen aanvaarden dat 
sommigen uit opportunisme niet 
openlijk de strijd durven aangaan 
in onze partij en zij dus liever in 
marginale groeperingen of in kul-
tuurverenigingen werken, dan kan 
het lidmaadschap van een unitaire 
partij nooit goedgepraat worden, 
want Lanial, Janssens, Housiaux, bv. 
hebben daarin meer te zeggen dan 
Kiebooms, Grootjans, Fayat. 

Hoe verraderlijk die unitaire par
tijen zijn, ondervindt men best in 
het Brusselse, waar zij elkaar de 
loef afsteken bij hun openlijke en 
geniepige verfransingspogingen. 
Vooral de jongeren hebben dat In
gezien en staan dan ook zeer wan
trouwig tegenover de unitaire par
tijen. Met haast blijde verbazing 
ontdekken zij dat onze partij de 
enige is die het federalisme in haar 
programma ingeschreven heeft. 
Jong zijnde en houdende van mo
derne stromingen, beseffen zij daï, 
bij de ongelooflijk vlugge övolutie 
van de maatschappij, alleen in het 
federalisme de redding ligt voor het 
behoud van alle kuituren en van 
de wereldvrede. 

T. S. B. - Brussel. 

DAT IS GEEN SINDIKAUSME 

MEER! 

Wie nog mocht getwijfeld heb
ben aan de politieke onderworpen
heid van het unitaire sindikalisme, 
heeft op 29 januari 1960 de beslis
sende les gekregen. 

De vakverenigingen laten zich 
nooit meer in de eerste plaata lel
den door bezorgdheid voor de be
langen van hun aangeslotenen, 
maar door bezorgdheid voor de in
vloed V£«i Cool, Renard, Keuleers, 
Major, enz., in de kringen, waar 

geld en vergoedingen te rapen zijn. 
De wanhoop, welke na deze mis
lukte staking huisde in de harten 
van de militanten die er alles op 
gewaagd hadden, maar die op vele 
plaatsen vaststelden dat de profi
teurs van hun sindikaat o.a. dezen 
die een benoeming tot direkteur, 
enz., op hun ministerie hadden in 
de wacht gesleept, zelf niet deel
namen aan de staking, deze wan
hoop begrijpen de nationalisten 
maar al te best. 

We kunnen die ontgoochelden 
niets anders aanraden dan hun 
kleursindikaten te verlaten en al 
hun talenten ten dienste te stel
len van de Vlaamse zaak. Er zijn 
talrijke domeinen, waar zij deze 
zaak kunnen dienen : het politieke 
In de Volksunie, het sociale in 
Vlaams nationale sindikaten en 
ziekenfondsen en het kulturele in 
de degelijke Vlaams verenigingen, 
die overal bestaan, maar die voor
al in Brussel goede werkers nodig 
hebben. 

Door idealisme ten dienste te 
stellen van alles wat unitair is gaan 
kostbare krachten verloren. Men 
moet geen vijf minuten nadenken 
om vast te stellen dat verenigingen, 
die gekoppeld liggen aan anti-
Vlaamse partijen, nooit een zuivere 
strijd voor onze belangen kurmen 
voeren. Het unitarisme is overal 
een muilband voor de Vlamingen. 

Vlaams ambtenaar. 

Wate - Antwerpen. 

OVER VLAMINGEN EN KONGOLEZEN 
« ...Leopoldstad is een onding zoals uw Brussel. U meent 

toch niet dat de Vlamingen In uw land een vrij volk zijn ? Zij 
hebben niet eens de rechtspositie die zij zelf wensen !... » 

(Kasavubu in een vraaggesprek, hem afgenomen tijdens de 
R.T.K. door « De Post» - zie nummer 9 van 28-2-60). 

Kongo wordt op 30 juni van dit 
Jaar onafhankelijk. 

Wij kunnen niet anders dan heel 
onze simpatie toezeggen aan deze 
nieuwe staat, aan dit volk, dat het 
hoogste goed veroverd heeft, dat 
ooit een volk kan verkrijgen, na
melijk zijn vrijheid. 

En wij geven onze simpatie zon
der de minste terughouding, want 
wij zijn van oordeel, dat steeds een 
lager goed (hier in dit geval de fi
nanciële en andere belangen van 
de blanken) moet wijken voor een 
hoger goed (hier het zelfbeschik
kingsrecht van de zwarten). 

Veel eerlijke mensen, die het goed 
menen met de zwarten, kunnen 
hiermee slechts in beginsel akkoord 
gaan. « Praktisch gezien » zeggen ze 
« zou het veel beter geweest, had
den de zwarten nog 25 jaar of zelfs 
nog 50 jaar geduld gehad ». Het is 
inderdaad aannemelijk dat er na 
een dergelijke tijdspanne meer uni
versitair-ontwikkelden zouden zijn 
en dat de ekonomie van Kongo heel 
wat meer ontwikkeld zou zijn. 

Maar wie geeft de zwarten de 
verzekering, dat er, nadat ze gedu
rende nog jaren en jaren de scho
ne deugd van geduld vlijtig zou
den beoefend hebben, niet opnieuw 
een beroep zou gedaan worden op 
hun geduld ? Heeft geduld ooit iets 
opgelost ? 

Wij Vlamingen hebben in deze 
staat al 130 jaar geduld en, zoals 
Kasavubu het zegt, we hebben nog 
niet eens de rechtspositie die we 
zelf wensen ! 

Ik ben er van doordrongen dat 
deze plotselinge overgang van ko
lonisering naar onafhankelijkheid 
moeilijkheden kan meebrengen, 
zeker op ekonomisch gebied, maar 
ik ben er even zeer van overtuigd 
dat er een tijd in het leven kan 
komen (ook in het leven van een 
volk) dat men een zeker risiko 
moet willen lopen o miets beter» 
te bekomen. En hier wegen deze 

tijdelijke en voorbijgaande moei
lijkheden zeker niet op tegen het 
verwerven door de zwarten van 
hun onafhankelijkheid. 

Kasavubu, die een nationalist is 
en een federalist, heeft het de 
laatste maanden erg te verduren 
gehad van de laatste Belgische 
machthebbers in Kongo, zodanig 
zelfs dat « De Linie » durft spre
ken van een « Poging tot politieke 
doodslag » (zie nummer 597 van 
11-3-60). Het lijstje var argumen
ten van « De Linie » tot staving 
van deze bewering zouden we nog-
kunnen aanvullen. 

Wij vragen ons af waarom men 
het speciaal op Kasavubu gemunt 
heeft. Is het omdat hij nationalist 
is en als dusdanig alleen het be
lang van zijn volk voor ogen houdt 
en onomkoopbaar gebleken is vooi 
zijn vroegere bazen ? Is het omdat 
hij federalist is ? De Belgen, die 
het voor een kort tijdje nog voor 
het zeggen hebben in Afrika, zijn 
unitairen en zijn in hun eigen land 
gekant tegen alles wat naar fede
ralisme zou durven zwemen; ik 
kan me goed voorstellen, dat ze 
dan ook in Kongo het federalisme 
met lede ogen en zelfs met .afgrij
zen bekijken. Of zou het misschien 
zijn omdat hij, zoals zovele andere 
zwarten, de Vlamingen genegen 
is ? Want het fabeltje van Manu 
Ruys (zie « De Standaard » van 2 
en 3-1-60) over het zogezegde 
« anti-Vlaams komplex » van de 
zwarten gaat niet op! Het gaat 
alleen op, indien men de verbas
terde Vlamingen in Kongo nog 
Vlamingen noemt. Want dat deze 
mensen door de zwarten gehaat 
worden is een feit. Hoe kan het ook 
anders ? Deze mensen eerbiedigen 
zich zelf niet. Men kan dan ook 
niet verwachten dat ze de zwarten 
zouden eerbiedigen en als mensea 
beschouwen. 

(Doorlezen blz. 7̂  
De Lecompte - Hekelgem. 

5De 97, 
Uit de rede van Prof Geyl verschenen in « Neerlandia » 1960 

nummer 1 geven we hierbij het syntetisch overzicht over de 

geschiedenis van de Nederlanden. 

De ontwikkeling van een natio
nale groep, en van een nationale 
cultuur, is geen proces dat slechts 
aan inherente motieven en wetten 
gehoorzaamt. Het is in hoge mate 
onderhevig aan de inwerking van 
factoren van buiten. De Nederlan
den in Europa — er is geen mo
ment in onze geschiedenis wanneer 
men, om onze nationale eigenaar
digheden en haar vooruitzichten te 
verstaan, niet op het internationale 
moet letten. Dat de zeventien Ne
derlanden als zodanig gevormd 
werden, is alleen t f verklaren uit 
de activiteiten van ' het Franse 
prinsengeslacht van de Bourgon
diërs en die werden bepaald door 
.strijd met het Franse koningshuis 
niet alleeriT-maar door verhoudin
gen tot Engeland, tot de Duitse 
landen. Het uiteenvallen nader
hand, van de zeventien Nederlan
den, volgens een lijn die zich aan 
de taalgrens niet stoorde, de scheu
ring, met andere woorden, van het 
Nederlandse taalgebied, in de jaren 
tachtig van de zestiende eeuv;, ook 
dat kwam niet van binnen uit, van 
een ingeboren verschil tussen Hol-
lajnders en Vlamingen — dat is 
maar een constructie a,chterna : in 
de tijd zelf bestond die ïJoord-Zuid 
tegenstelling niet. Als men van het 
toenmalige leven uitgaat en ver
geet wat er In werkelijkheid ge

beurd is, zou men nog eerder een 
ui teen wij king tussen Oost en West 
in de Nederlanden kunnen aanne
men. 

De feitelijke gang van zaken was 
katastrophaal, teweeggebracht door 
het gewelddadig ingrijpen van een 
macht van buiten, van het Spaanse 
leger onder Parma, en die macht 
werd halverwege gestuit, niet door 
een voorbestemde, in besinsel 
eeuwige en onveranderlijke Noord-
Nederlandse natie, maar door de 

Holland en het Katholicisme van 
België zijn niet de oorzaak, maar 
het gevolg van de scheuring. En dat 
wil dus zeggen, van een machts
strijd, volstrekt niet alleen, zelfs 
niet in de eerste plaats, binnen de 
Nederlanden, maar van een Euro
pese machtsstrijd (volstrekt niet 
alleen, zelfs niet in de eerste plaats, 
binnen de Nederlanden, maar van 
een Europese machtsstrijd) waarin 
de Nederlanden betrokken werden. 

En zo kan men voortgaan. De 
ontwikkeling van de onder protes
tantse leiding gebrachte Noorde
lijke Nederlanden, onder de Repu
bliek, tot een natie van ei:];en signa
tuur en met een sterk zelfbewust
zijn — ze was mogelijk onder inter
nationale verhoudingen, waarin de 
grote mogendheden, Spanje en de 
Keizer, Frankrijk. Engeland elkaar 

strategische slagboom van de grote 
rivieren. De overheersing van het 
Protestantisme in de nu gevormde 
Republiek van de Zeven Provinciën" 
wa.s al evenmin iets natuurlijks, 
iets door de volksaard bepaald; 
vóór de scheuring was het Noorden 
het Zuiden, het Noorden was ver 
van overwegend Protestants, het 
Zui_den was volstrekt niet ongedeeld 
katholiek; het Protestantisme van 

in hun uitbreidingszucht belemmer
den, zodat er een zeker evenwicht 
bestond. Toen dat verboden werd in 
de dagen van de Franse Revolutie 
en Napoleon, werd de Nederlandse 
natie opgeslokt in het grote Franse 
geheel. Hoe "het daar vergaan zou 
zijn, als Napoleon's rijk duurzaaam 
was gebleken ? De meeste Neder
landers van positie dienden de Kei
zer veelal'm^et' tegenzin misschien, 

maar de gedachte dat het met klei
ne naties gedaan was, dat de toe
komst aan de eenheid van Europa 
behoorde, had toch veel macht over 
de geesten, en dat het Nederlander
schap on verwoestelij k kan zijn en 
een eeuwigheid bezitten (om dat 
woord nogmaals te gebruiken) moe
ten wij, als we de geschiedenis en 
haar mogelijkheden overzien, niet 
te grif aannemen. Napoleons rijk 
in ieder geval was niet duurzaam. 
Nederland kon dus weer bij de ze'f-
standigheidstraditie van de Repu
bliek aanknopen en heel de negen
tiende en een stuk van de twintig
ste eeuw doorleven onder de hoede 
van een Europees evenwichtssys-
teem, dat wel zware schokken te 
verduren kreeg, maar zich toch 
handhaafde, of telkens weer her
stelde. 

Maar let eens Op, dat er onder
tussen in de Zuidelijke helft van 
cns taalgebied wel degelijk onher
stelbare ingrepen hadden plaats 
gevonc'en. Teen het rijk van Napo
leon instortte, raakten ook de 
Vlaamse en ze'fs de Waalse gewes
ten er vrij van; zij werden aanvan
kelijk zelfs, zoals u weet, met het 
Noorden herenigd en er kwam een 
koningrijk, dat de scheuring van de 
zestiende eeuw ongedaan scheen te 
maken, maar dat in 1830 reeds vol
gens de oude scheidingslijn weer 
uiteenviel. 

Spontaan ditm.aal, kan men zeg
gen; — maar men moet toch wel 
opmerken, dat de tweeheid, dat de 
tegenstelling tussen een Noorden 
onder protestantse leiding en een 
katholiek Zuiden, die zich gedu
rende de vereniging telkens zo 

pijnlijk deed gevoelen, zelf het pro
duct was van de van buiten komen
de factoren waar ik al op wees, van 
de late zestiende eeuw en vervol
gens. En dan bovenal, dat er vlak 
voor de hereniging op diezelfde wijs 
nog een andere verandering in het 
Zuiden, en dan bepaaldelijk in 
Vlaanderen, was teweeggebracht, 
waardoor de oude taalgemeenschap 
met het Noorden voor het bewust
zijn verflauwd was en ook in feite 
weinig macht kon ontwikkeien om 
zich tegenover de protestants-ka-
tholieke tegenstelling te doen gel
den. Dat de Vlaamse hogere bur
gerij, dat de juristen- en ambte-
narenstand in Vlaanderen verfranst 
was geworden, kan regelrecht aan 
de twintigjarige periode van inlij
ving bij Frankrijk (van 1794 tot 
1814) worden toegeschreven, 't Is 
waar dat de adel en een deel van 
de allerhoogste juristen- en ambte-
narenstand al vroeger aan sterke 
verfransingsinvlceden had bloot-
gestaan, veel sterker dan wat men 
in de Noordelijke Republiek kan op
merken. Dat kv,?am dan trouwens 
ook, niet van een ingeschapen nei
ging van de Vlamingen tot het 
Frans, ook niet zonder meer van 
hun nabuurs5hap tot Frankrijk; 
maar van de vreemdelingenhéer-
schappij waaraan zij, na de misluk
king van de opstand tegen Philips 
II in hun land, twee eeuwen lang 
onderworpen waren geb'even. Dit 
verklaart dan tevens hun vatbaar
heid voor de verfransingspolitiek 
die zij van het eerste ogenblik van 
de verovering door de Franse revo
lutionaire legers aan den dag leg
den. 

« 
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J | ; ;ANTWERPEN 

KOLPORTAGES 
Met dit prachtige winterweer is de ak-

tivjteit der Antwerpse propagandisten 
st«eds hogerop gegaan. Zondag na zondag 
wordt het blad gekolporteerd. Voortaan 
eal om de maand, door V.M.O. Antwerpen 
verslag uitgebracht worden harer werking. 
Op 21-2-1960 korporteerden we met de mi-
crowagen in Berchem, een gemeente waai-
we steeds goed ontvangen worden. Het 
sukscs liet dan ook geen twijfel. Op 28-2-
80 brachten wij voor het eerst bezoek aan 
Borsbeek. Kolportage van deur tot deur, 
die een werkelijk ven-assend sukses ,werd. 
In deze C.V.P.-gemeente werden meer War
den verkocht dan we dwfden verhopen. 
Ook werden er honderden strooibriefjes 
VLAAMSE BOEREN aan de man gebracht. 
Ze werden gi-ettig aangenomen. Op 6-3 
werd Antwerpen zelf onder handen geno
men. Ook daar was de verkoop heel goed 
M bleef de aktie beperkt tot een paar 
kerken (bij gebrek aan tijd). 

Op 13-3 trokken we met de microwagen 
ôoi- het eerst naar Schelle en naar de rode 

burcht Hemiksem. Daar werden we met 
open mond ontvangen want VOLKSUNIE 
was daar werkelijk nog een onbekende 
naam. 

Maar onze slogans sloegen In als een 
bom. Bijzonder in Hemiksem hadden we 
sen enorm sukses bij de ai-belders. De 
rerkoop was dan ook, een prachtresultaat. 
13-3 was o<rfc voor onze V.M.O. een feest
dag, want na de middag was het grote 
banket ter ere van onze algemene voorzitter 
Prans VAN DER ELST. Natuurlijk moest 
daar de V.M.O. tegenwoordig zijn, want 
bijzonder wij V.M.O.-mannen dragen on-
ee voorzitter in het hart. 

Het sekretariaat « huldebetoon 
Frans Wymeersch » Is gevestigd te 
St. Niklaas, bij Frans Clemment in 
de Sparrenhofstraat, 83. 

ri% 0-VLAANDÉREN 

aENT 
tVAT IS ER OP KOMST? 

24 april, in de kak de E.H.P. Domini
canen, Holstraat, Gent, plechtige H Mis 
opgedragen door E.P. Calewaert ter naga-
dachtenis van Dr. Borms. Nadien in de 
bovenzaal van de Roeland, intieme hulde. 

24 april om 15 uur Vlaams huis Roe
land, provinciaal zangfeest. 

22 mei heldenhulde. Des voormiddags 
H. Mis voor al onze gevallen kameraden, 
des namiddags om 15 uur feestzaal Roe
land, grootse hulde met verschelden voor-
lanslaande sprekers. Houd nu reeds deze 
datum vrij. 

29 mei Vlaaöis-Nationale Landdag te 
filzerittgeH. Oènt-ti-ekt karavaansgewijze 
naar • het payottenland. 

Men schrijft nu reeds In voor plaats
bespreking in de autokars. Prijs 50 F. Ver
trek 9 u. Lokatle Roeland. 
PLAATS GEVRAAGD 

Jong meisje daktilo, Nederland&-Pi-an3 
«oekt passende werkgelegenlieid, omgeving 
3ent. Schrijven biu-eel blad ondei- D.v.G. 

Leuven 

Sociaal dienstbetoon - lokaal 
Cristal, Parijsstraat 12, elke dinsdag 
van 20 tot 22 u. - elke zondag van 11 
tot 13 u. - Voor uw sociale of fiskale 
moeilijkheden wendt ü in volle ver
trouwen tot ons. 

Abonnementenslag. - Een groot 
aantal nieuwe abonnementen wer
den gemaakt. 

Wij zijn nochtans overtuigd dat 
zo elkeen zich terdege wil inspan
nen, er nog heel wat kan gepres
teerd worden. In de maand april 
stelle ieder zich tot taak minstens 
een nieuw abonnement aan te bren
gen. 

Arrondissement Brussel 
EVERE 

Zo schreef de Brusselse Post in 
zijn laatste nummer dat ook Evere 
feitelijk ten onrechte onderworpen 
werd aan het Brusselse taaistatuut, 
want in Evere wonen geen 30 % 
Nederlands- onkundigen. 

En hier past het te herinneren 
aan het feit dat het socialisten zijn, 
die in Wallonië, waar op sommige 
plaatsen meer dan 50 % Vlamingen 
wonen, geen rechten aan die Vla
mingen geven, terwijl ze in Evere 
en elders de franskiljon uithangen 
met de nobiljons en de afstamme
lingen van de eerste 3000 inge
voerde Franse officieren en ambte
naren. 

Ten einde tegemoet te komen 
aan de verplaatsingsmoeilijkheden, 
heeft het kantonaal bestuur beslo
ten ook te Halle zelf een vergade
ring te beleggen en dit om de 
maand. 

Kameraad Leplat deed nog een 
oproep tot de tegenwoordige jeugd 
(er waren geen ouden) opdat het 
Kanton Halle een werkploeg zou le
veren om mee te helpeq bij het in
richten van de Landdag. 

iiï) 
Wij vernamen het overlijden te 

ALKEN 
van Mevrouw Swartelé, echtgenote 
van Ir. Swartelé en schoonmoeder 
van ons hoofdbestuurslid Rik 
Nachtergaele. 

OVERPELT 
van de heer Juul Vanduffel, ere-
ontvanger. 

MALDEREN 
van oud-nationaal strijder 

CLEYMANS Frans 
Hij werd begraven op 30 maart 

BORQERHOUT 
van Mevr. Paulina BUYSEN, echt
genote Jos Van Sand, op 79-jarige 
ouderdom. 

De VOLKSUNIE betuigt aan de 
beproefde familieleden haar op
recht kristelijke deelneming. 

TWEE MATEN... 
TWEE GEWICHTEN 

(Vervolg van blz. 3) 
Ik zal dit wetsontwerp goedkeu

ren en stemmen, maar met het 
voorbehoud dat het geen afdoende 
oplossing geeft aan het probleem. 

Wat de amendementen betreft die 
door de regering nog werden inge-

• diend, hier voor de Kamer, acht Ik 
deze ongelukkig en ik vind het spij
tig dat ze Ingediend werden, des-
temeer omdat het indienen van die 
amendementen geen enkel nuttig 
gevolg heeft gehad gezien de zoge
zegde weerstandsgroepen hun af
wijzende houding tegenover dit ont
werp handhaven. 

Ik vraag me dan ook af of het in die 
omstandigheden nog aangewezen en 
nuttig is, Mijnheer de Eerste Minis
ter, op de stemming van die amen
dementen aan te dringen. (Applaus 
bij de C.V.P.). 

Mr. F. Van der Eist, 

ABONNEER OP DE VOLKSUNIE 

STORT 100 F. 

op giro 5445.46 

W . JORISSEN BRUSSEL 

Zolang Vlaamse Guillaume's 
minister worden is de geest 
van 1830, die Vlaanderen naar 

I het leven staat, niet dood. 
GuiUaume Meyers, 
Guillaume Merchiers, 
Guillaume Van Houtte, 
Guillaume Lilar, 
Guillaume-Theo Lefèvre, 

en zoveel andere ministrabe-
len kennen wel onze taal maar 
verachten ze hartgrondig. 
Zij spreken Frans in hun 

familiekring en geven hun kin
deren een Franse opvoeding. 
Zij zijn oorzaak van de blij

vende achteruitstelling van 
Vlaanderen op alle gebied. 
Alleen het « federalisme » zal 

ons van dit verraad kunnen 
verlossen. 

Over Vlamingen en Konqolezej] 

W-VLAANDEREN 

DENDERLEEUW 
Einde dezer maand zal er een 

propagandistenvergadering plaats 
vinden. 

De bijeenkomst voor begin mei 
zal handelen over de deelneming 
aan de Vlaamse Landdag, het 
Zangfeest en de IJzerbedevaart. 
Uitnodigingen volgen. 

Vooral de Landdag in ons Bra
bants heuvelland moet een sukses 
worden. Men houde 29 mei reeds 
vrij ! 

SINT-NIKLAAS 
HULDEBETOON TER ERE VAN 
FRANS WYRIEERSCH 

Op zondag, 1 mei e.k. brengt de 
streek van St. Niklaa,s een harte
lijke hulde aan de verdienstelijke 
Vlaamse voorman Frans Wy
meersch. Inderdaad, wie heeft méér 
dan hij in deze streek gewerkt en 
gewroet ten bate van zijn Vlaams-
Nationale overtuiging ? 

St. Niklaas verwacht dan ook op 
1 mei alle vrienden van Frans Wy
meersch, en niet alleen uit de 
streek van St. Niklaas, maar ook uit 
heel het land van Waas, Oost-
Vlaanderen en Antwerpen. 

Volksvertegenwoordiger Mr. Frans 
Van der Eist, algemeen voorzitter 
van de Volksunie, zal, samen met 
de leden van het hoofdbestuur van 
de partij, het huldebetoon bijwo
nen. 

Hier volgt het programma : 
Te II uur : plechtige Heilige Mis 

in de kapel van het St. Jozef Klein 
Seminarie. 

Te 13 uur : Breugheliaans feest
maal in de zaal van het gasthof 
« De Stad Nantes », Grote Markt. 
St. Niklaas. 

Te 19 uur : in de stadsschouw
burg: : Galavoorstelling door het 
kabaretgezelschap « Vrank en Vrij » 
met daverend knalprogramma. 

Tijdens de voorstelling : over
handiging van geschenken aan de 
ïevlerde. 

KAïrroN 
MOLENBEEK 

Wat toepasselijk is op Evere is 
ook toepasselijk op dit kanton, waar 
geen 30 % Nederlands-onkundigen 
wonen, maar waar de socialisten, 
samen met de andere unitaire par
tijen, de belangen van de Vlamin
gen hebben verkwanseld. Wij van 
de Volksunie leggen ons bij die fei
ten niet neer. We weten dat de so
cialisten niets geven om de belan
gen van de eenvoudige, hardwroe-
tende Vlaming in Brussel en dat 
zullen wij dan ook voortdurend bij 
de bevolking aanklagen. Ons jong
ste middel was een massale ver
spreiding van ons blad. De waarheid 
zal doordringen. 

ROESELARE 
Provinciale Volksvergadering 

op zondag 1 MEI 1960 te 10 u. 30 
stipt in de zaal van het « Café du 
Commerce » Zuid straat 16 (Markt) 
Roeselare. . . ^ . ^ „ -

Sprekers : 

— Mter Daniel De Coninck : 
•< Neen aan het C.V.P.-kompro-
mis ! > 

— Mter Guido Van In : 
« Westvlaams verweer », 

— Drs Wim Jorissen : 
« Zelfbestuur door Federalisme ». 

JETTE 

Een beperkte kontaktvergadering, 
belegd op woensdag 23-3-60 in de 
« Breughel » te Jette verenigde rond 
onze vriend De Berlanger een kern 
van getrouwen. Arrond. sekretaris 
Leplat, gaf een kort overzicht over 
de innerlijke organisatie van het 
arrondissement en omlijnde enkele 
bevoegdheden op kantonaal vlak. 

De gedachtenwisseling die volgde 
had tot doel. de vele getrouwen van 
Jette en Koekelberg trachten sa
men te brengen en in kantonaal 
verband een plaatselijke kern ver
antwoordelijken te zoeken. 

De eerste stap in de goede rich
ting werd gezet. 

Halle 
Een vergadering belegd te Halle in 

de « Fezant » op vrijdag 18-3-60, 
verenigde de propagandisten van 
Halle stad, Beert en omliggende. 

Voorzitter Wouters verwelkomde 
de aanwezigen waaronder M. Deco-
ninck, gouwvoorzitter, Mr Bouche-
ry arrond. voorzitter en Leplat de 
arrond. sekretaris. M. Decdninck 
gaf een zeer klare uiteenzetting 
over « De noodzaak van zelfbe
stuur ». 

Vruchtbare besprekingen die 
volgden, lieten het beste verhopen 
om ook te Halle stad - Beert en om
liggende, de organizatae meer arm
slag te bezorgen. 

Brugge 

Brugge neemt deel aan : 

1) De grote volksvergadering te Roese
lare op 1 mei te 10 u. 30. s Namiddags 
prov. zangfeest. 

2) De openlucht-landdag in Brabant 
(Payottenland) op 29 mei. 

Sprekers : Mon Van Dieren en Pi- Van 
der Eist. » 

Inschrijving bij de bestuursleden. 
Tot hiertoe werden volgende gemeenoen 

met het pamflet « Vlaamse boeren » be
dacht : 

Aai-tnjke - Houtave - Zedeigem - Zerke-
gem - Veldegem - Wendume - Heist - Lls,se-
wege - Waardamme - Sialhille - Dudzele -
Ruddervoorde - Varsenare - Moerkei-ke • 
Meeikerke - St. Joris t D - Vlissegem • 
Snellegem - Oedelem - Meetkerke - Nieuw-
munster. 

Het pamflet, « Handen af van Vlaamse 
Grond, » werd reeds in Brugge en rand
gemeenten ver.spreid. 

(Vervolg van blz. 6) 

Deze bastaards zijn bv. diegene, 
die als Vlaming aan andere Vla
mingen een geboorte-aankondiging 
in het frans sturen ! Dat zijn ook 
die « Vlamingen », die tegen hun 
kleuters frans praten, zodat deze 
kinderen tijdens hun verlof In 
Vlaanderen tegen hun Vlaamse 
grootouders geen woord kunnen 
spreken tenzij een frans ! 

Ik weiger echter deze mensen 
nog Vlaming te noemen ! 

En op die manier is er geen spra
ke vau .,en anti-Vlaams komplex 
bij de zwarten. 

Wel integendeel ! De Vlamin
gen, die ook in, Kongo, ondanks de. 
sterke verfransingsdruk waaraan 
ze bloot staan, zich bewust blijven 
van hun aard en wezen, moeten 
niet vrezen, zoals Manu Ruys ons 
wil doen geloven, dat hun zwarte 
boy's hen zul'en wantrouwen, om
dat deze boy's hun taal, het neder-
lands, niet begrijpen. Ik heb in 
mijn huLshouden met mijn "vrouw 
en kinderen nooit iets anders dan 
nederiands gesproken; hetzelfde in 
mijn" hospitaal met mijn blanke 
zusters-verpleegsters. Nooit hebben 
mijn zwarte boy's of mijn zwarte 
verplegers dit raar gevonden of me 
gewantrouwd. Maar tegen hen, uit 
eerbied voor hen als mens, sprak 
ik hun eigen taal en niet het frans 
zoals zoveel blanken doen. 

Het anti-klerikaal komp'ex van 
de zwarten mag men ook niet over
drijven (zoals weer Manu Ruys het 
doet) en is zeker geen reden om 
daaruit af te leiden dat de mis
sionarissen, die hoofdzakelijk Vla
mingen zijn, gehaat worden door 
de zwarten. Vorige zaterdag ver
nam ik van 'één van mijn inlich
tingsbronnen, die pas teruggekeerd 
is in verlof uit de Mayumbe, dat 
de laatste maand een paar poli
tieke leiders van de Abako 'oit Leo-
poldstad gekomen zijn en van 
dorp tot dorp gingen konferenties 
geven, waarin ze onder andere be-

De Firma 

A Jeurissen 

Cl( loostermans 
EN ZONEN 

TEL. 132.31 ZONHOVEN 
levert U rolluiken in alle aard, 
wentelpoorten, zonnetenteu, rol- en 
schuifhekken, Venetiaanse blinden, 
half-metalen meubelen, kampeer-
tenten. 

Prijsberekening sonder verbintenis. 

toogden, dat het nu moest gedaan 
zijn met nog te vernielen en dat 
men moest dankbaarheid en eer
bied hebben voor de missionarissen, 
zowel de paters als de zusters, die 
« voor ons zoveel gedaan hebben »! 

Gisteren verneem ik uit een 
brief van een andere kennis, dit
maal in Leopoldstad, dat de Abako 
er bezig is met lijsten aan te leg
gen in 2 kolommen : één voor de 
blanken, die zullen mogen blijven 
na 30 juni en één voor de onge-
wensten. Men kan het nu toeval 
noemen of niet, maar volgens mij 
is het zeker geen toeval, dat op een 
heel departement van de adminis-
tratle te Leo, dat ik niet nader zal 
noemen, er slechts 2 blanken mo
gen blijven en dat deze 2 blanken 
Vlamingen, zelfbewuste Vlamingen 
zijn ! De andere (de walen, de 
brusselaars en de franskiljonse 
Vlamingen) zullen na 30 juni ver
zocht worden hun pakken te ma
ken. 

Waar blijft nu nog het historietje 
van het anti-Vlaams komplex van 
de zwarten ? 

Trouweas, het zou ook niet lo
gisch zijn, indien de Vlamingen 
gehaat werden door de zwarten. 
Want het zijn wij toch, die door 
de positie die wijzelf hier bekle
den als tweederangsburgers in dit 
land, weten en begrijpen hoe de 
zwarten zich gevoeld hebben tot 
hier toe ! Wij zelf zijn er erg ge
voelig voor als we in onze eigen 
taal te woord gestaan worden in 
Brussel en het is ook daarom dat 
wij, veel meer dan de fransspre-
kenden, de zwarten aanspreken in 
hun eigen taal. 

De Vlamingen bezien de zwarten 
met heel andere ogen dan de 
franssprekenden, die een oneindige 
pretentie over zich hebben en nooit 
ondervonden hebben, wat het wil 
zeggen vernederd te Avorden .. 

In het Kongo van morgen is er 
zeker no-j plaata voor de Vlamin
gen ! 

Dr. Herman Le Compte. 

M E S D A M E S ^ 
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VUAMS-NATIONAAL 
ZANGFEEST 

I n Limburg zal dit j a a r voor de 
eerste m a a l sinds de naoorlog een 
Vlaams-Nat ionaal Zangfeest p l aa t s 
v inden en wel te Genk. Als dir igen
t en t reden op Feremans , Brouns en 
P reud 'homme. 

Ee beschermkomitee van een 70-
t a l personen werd samengesteld. 

ALT-HOESELT 
In deze gemeente waar de bevolking gro

tendeels uit landbouwers bestaat werden 
onze propagandafolders « Vlaamse Boe
ren » in elk boerengezm bedeeld. 

RUKHOVEN 
Hier werden eveneens door een onzer 

trouwe propagandisten strooibrlefjes voor 
de boeren verspreid. 

i M WïVLAANDEREN 

GOUWZANËFEEST 
Op zondag 1 mei a.s. v indt in de 

zaal Pa t r i a te Roeselare h e t gouw-
zangfeest p laa t s voor Wes t -Vlaan-
deren. R e n a a t Veremans en Roger 
Deruwe dirigeren de massa. Dr. Leo 
Wouters h o u d t de s tr i jdrede. Ver
lenen verder h u n medewerking : 
Veremanskoor en de volksdans
groep he t Beert je beiden ui t Brugge. 
Iedereen houde die d a t u m vri j . 

OOSTEKDE 
OPENBARE 
GEWESTVERGADERING 

OnEe vergader ing welke p laa t s 
vond op 26 dezer onder voorzit ter
schap van gewestleider H. Provoost, 
was onder alle oogpunten een 
bui tengewone meevaller. 

De opdrach t was : « een volle 
zaa ï »... om eer te bewijzen a a n 
onze enige volksvertegenwoordiger, 
Mr. Van der Eist en. . . de volle zaal 
was er ! 

Onder de talr i jke toehoorders , 
bij de vele nieuwe gezichten werden 
o.m. opgemerkt dhr . en Mevr. V a n -
deweghe, de H.H. Deprez, Vansi jn-
ghel, Verghote, Van den Bussche, 
enz., enz.. . 

De aanwezigheid van een keurige 
schaar dames, s t emt hoopvol. De 
vele en ach terbakse pogingen to t 
gewetensdwang bij de vrouwen van 
vele Volksuniemensen, j a de vrees-
aanjaging , schi jnen n ie t meer te 
pakken . . . 

Na de aanwezigen te hebben be
d a n k t en Mr. Van der Eist te h e b 
ben la ten toejuichen, geeft de 
voorzitter h e t woord a a n onze 
volksvertegenwoordiger die als eer
ste spreker a a n de beur t komt. 

Spreker wijst op de cont inuï te i t 
van de Vlaams-Nat ionale p a r t i j . 
He t opzet om h e t Vlaams n a t i o n a 
lisme, als par t i j u i t te roeien, liep 
spaak. Door de repressie en epu ra -

Wie in LEUVEN de BIER-
KELDER nie t bezocht, was in 
LEUVEN nie t (Oude Markt , 22). 
Oude Mar ' ' "'' is ONZE bier-
kelder. 

t ie heeft men a a n de par t i j wel Is 
waa r h a a r leiders on tnomen , m a a r 
t h a n s s t aa t ze terug pal, k ran ig en 
vecht lust ig , be l ichaamd in de 
Volksunie. 

Nieuwe pogingen worden ech te r 
door de C.V.P. aangewend om h e t 
Vlaams nat ional isme, om de Volks
unie u i t te schakelen. 

Zo de verander ing van de kies
wet. 

Spreker geeft een zeer gedocu
men tee rd overzicht van de ver-
fransing in h e t Brusselse en a a n de 
taa lgrens . 

Geeft verder dan uit leg over de 
verander ing van de kieswet. Hij 
m a a k t een voorlopige probal i te i ts -
berekening van de kansen die de 
Volksunie zal lopen bij de volgende 
verkiezingen. 

Door h e t scheppen van een groot 
a r rondissement Kor t r i jk - leper kan 
ui t Wes t -Vlaanderen de verrassing 
komen. 

Om te eindigen roept Mr. Van der 
Eist de vergader ing op to t een vol
houdend en ha rdnekk ige stri jd, een 
str i jd de koppige West-Vlaamse 
na t iona l i s ten waardig, to t de e ind
zege. 

Langdur ig en d a n k b a a r applaus . 
Als tweede spreker komt dan Mr. 

Van In a a n de beurt . 
Spreker wijst vooral op h e t groot 

gevaar d a t Vlaanderen dreigt. De 
verf rans ing tot in de meest Vlaams 
gebleven s teden, to t in Gent , 
Brugge j a zelfs to t in Antwerpen. 
Het is een echte springvloed die ons 
dreigt . Een macht ige , zeer s terke 
dam dient ten spoedigste opgewor
pen om die verfransingsvloed tegen 
te houden. De Volksunie moet en 
zal die d a m zijn. 

We zijn, God dank, reeds zo ver 
gekomen zegt Adv. Van In . da t 
iedereen de Volksunie kent . Want 
van op al de kansels werd een zeer 
degelijke p ropaganda gemaak t voor 
onze par t i j En me t de volgende 
verkiezingen zal h e t stellig zeker 
geen zonde meer zijn, voor de V. U. 
te s t emmen. Trouwens de C V P -
meerderhe id in de Senaa t werd 
t h a n s door de zeer christel i jke Eys-
kens, door de C.V.P. zelf a a n de 
l inksen verkwanseld in een gewe
tenloze koehandel . 

« 't K a n verkeren » zei Bredero. 
Spreker roept de toehoorders op 

to t ver t rouwen in de vas tberaden 
en lastige str i jd die ons te wach ten 
s t aa t . Hij oogst langdur ig applaus 
bij h e t eindigen van zijn pracht ige 
spreekbeurt . 

Alvorens de vergader ing te slui
t en d r in t de gewestleider, kameraad 
Provoost bij onze Arrondissement-
Voorzitter a a n om de vergadering 
toe te spreken. 

Dhr . J a n De Bondt wil zich ver
ontschuldigen, is n ie t gekomen om 
t€ spreken m a a r om te luisteren en 
is n ie t voorbereid zegt h i j . Bij h e t 
l angdur ig applaus op h e t voorstel 
Provoost, kan onze Arrondissement-
Voorzitter n ie t langer weigeren en 
in een kernach t ige rede bevestigt 
hi j de oproep van ver t rouwen door 
vorige spreker gedaan. 

Als gedurende de laa ts te j a r e n de 
gelederen van h e t Vlaams n a t i o n a 
lisme dunden , dan was d a t te w i j 
t en zegt spreker aan . . . vrees, t w i j 
fel, ook a a n k a t - u i t - de -boom -
kijkerij , m a a r hoofdzakelijk a a n 
gebrek a a n ver t rouwen. In één 
woord : bij gemis a a n manha f t i g 
heid ! 

De grootste roeper-s van weleer, 
werden de mees t getemde l amme 
goedzakken zonder nog h e t mins te 

Alg .?ent voor België : 
ABTS, üïeeaweg op Tienen, 94, 
Korbeek-Lo. 
Opgepast voor n a m a a k DORT ! 

HET WITTE PAARD 
Wandel ingens t raa t , 14, t e Leu
ven, 
Passend a a n g e n a a m lokaal voor 
vergader ingen en klubs. 
Beste d r a n k e n tegen mat ige 
prijzen. 

ver t rouwen in zich zelf. Zij dierven 
zelfs n ie t meer openlijk voor h u n 
overtuiging u i tkomen, ui t vrees voor 
di t of voor dat , u i t vrees voor... moe
der de vrouw. De vrouwen van zulke 
s lappelingen moeten voorzeker m e t 
Inwendig mispri jzen op h e n nee r 
zien. W a n t vrouwen willen van 
geen o n t m a n d e n . 

Zich r i ch tende to t de vrouwen 
zei spreker : als zij een m a n willen 
of gewild hebben, d a t die m a n dan 
ook baas van zijn overtuiging is en 
in geweten er baas moe t van k u n 
nen blijven. Wat door luid applaus , 
ook bij de vrouwen, door de verga
der ing b e a a m d werd. 

Pr ikkel t de energie van Uw m a n 
in zijn vas tberaden Vlaming zijn, 
zegt spreker verder en kweekt Uw 
zonen op tot koene vechters ! 

Zeer toegejuicht eindigt J a n De 
Bondt en op een wenk van de ge
westleider weergalmt weldra een 
mach t ige Vlaamse Leeuw to t slot 
van deze bijvalrijke vergader ing. 

L idmaa t schapskaa r t en . 

Nog eens wordt e r op gewezen 
da t de l idkaar ten te verkri jgen 
zijn bij de par t i j sekre ta r i s Cyriel 
Bult inck, Woumen, Dorps t raa t , 76a. 

Zijt ge reeds begonnen a a n 
uw abonnementens lag ! ! ! 
Vergeet uw plicht niet 
Abonneer nu op de Volks
unie : 
Reeds uw naas te b u u r m a n 
geabonneerd ? 

M l •BRABANT 

ABONNEMENTENSLAG 

De k a n t o n s Ander lecht - S c h a a r 
beek en Molenbeek hebben h e t eer
ste schot in de abonnemen ten slag 
gelost, en hebben reeds een 40-tal 
nieuwe abonnemen ten en een 15-tal 
nieuwe leden in de wach t gesleept. 

DILBEEK 
Onze pensenkermis en gezellig 

samenzi jn van 6 m a a r t jongst leden 
in h e t Ravensteinhof is een sukses 
zonder weerga geweest. De opkomst 
van leden en sympa th i san t en was 
eenvoudig overweldigend. 

Op sommige ogenblikken za ten 
we als ha r ingen in een ton (lees 
zaal) zodat er t ien ta l len mensen 
teruggekeerd zijn, omda t er werke
lijk geen p laa t s meer was. Tot deze 
laa t s te en t rouwens to t iedereen 
zeggen we : de volgende m a a l zor
gen we voor een ruihiere en even 
gezellige zaal. 

Langs deze weg bedanken we ook 
verschil lende van onze leden, die 
medehielpen om van ons feest een 
volledig sukses te maken . We d e n 
ken hierbij a a n zanger en p ianis t . . . 
en a a n he t sportief gevecht bij h e t 
amer ikaans opbod (da t we op 5.000 
F. stopgezet hebben !) om h e t 
speenvarkent je , waa rvan we de 
schenker ook nie t vergeten. 

Een welgemeende hulde gaa t ver
der n a a r al onze propagandis ten . 

Verder heef t iedereen me t luid 
applaus de rede van Mr F r a n s Van 
der Eist begroet, en donderend a p 
plaus weerklonk als dank voor zijn 
schi t te rende pa r l ementa i re ak t lv i -
tei t . 

Vlaamse vr ienden : de banden in 
ons gewest zijn gesmeed. Onze h a r d 
nekkige Vlaamse zegewil zal h e t h a 
len, ook in deze bedreigde gebieden. 

VLAAMS - NATIONALE 
LANDDAG 

SINT KWINTENS-LENNIK 
29 MEI I960 

PLAATS EN DATUM : 
De 2de Vlaams-Nat ionale L a n d 

dag sinds h e t einde van de oorlog 
heeft dit j a a r p laa t s te St. Kwin-
tens -Lennik (Braban t ) op zondag, 
29 mei 1960 te 15 uur. 

SPREKERS : 

He t welkomwoord en- h e t slot
woord zullen ui tgesproken worden 
door advokaa t Daniël De Coninck. 
Als sprekers zullen gevraagd worden 
oud-sena tor advokaat van Diefen 
en volksvertegenwoordiger F r a n s 
Van der Eist. 

Namens de s tuden tenkr ingen zal 
een korte groet gebracht worden. 

VAN DJEREN TACHTIG JAAR : 
Ti jdens de manifes ta t ie zal hulde 

gebrach t worden a a n oud-senator 
Edmond Van Dieren, n a a r aanle i 
ding van zijn tach t igs te ver jaardag. 

OMLIJSTING 

De Landdag zal omlijst worden 
m e t h e t op t reden van vendeliers-
korpsen, volksdansgroepen, muziek
kapellen en koren. 

ONTSPANNINGSAVOND 

Vanaf 19 u. 30 v indt in de zaal 
<• De Kroon * een on t spann ings 
avond p laa t s m e t de medewerking 
van een r ad io - en amusemen t s 
orkest. 

PLAATSELIJKE KOMITEES : 
Ter gelegenheid van de Landdag 

werd beroep gedaan op ta l r i jke 
medewerkers in h e t hele Vlaamse 
land. 

Wij d rukken h ieronder een eerste 
lijst" af van de plaatsel i jke m e d e 
werkers, die gelast worden m e t h e t 
in r ich ten van autokars , en waar 
h e t nodige p ropagandamate r i aa l 
k a n verkregen worden vanaf 15 
apri l : 
— Marcel Vandersickel, Achter

heide, 25a, Londerzeel-St. Jozef 
— Peeters-Nicasie, Maurice Lemon-

nier laan , 82, Brussel. 
—- Ingenieur J a n de Bondt, Uze r -

laan , 32, Diksmuide 
— Dr de Voldere, geneesheer. West

kerke 
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— Rik en F r a n k Talpe, K o o r n -
s t raa t , 13, Roeselare 

— advokaat Guido van In, K a t e -
11 j nes t raa t , Brugge 

— ingenieur Guido Deroo, generaal 
Lemans t raa t , 72, Brugge 

— Juul Leaucour, Plaats , 22, L a u 
we 

— kunstschi lder Gies Cosyns, K w a -
remont 

— J a n Sleurs, St ruyfs t raat , 5, G e n t 
— Lokaal Roeland, Korte Kru i s 

s t raa t , 3, Gent 
— F r a n s Wymeersch en F rana 

Clemment, Begi jnenstraat , 92, 
St. Niklaas 

— Dr Juu l van Boxelaer, Wichelen 
— Toon van Overstraeten, Fon

teinbosweg, N. H., Erembodegem 
— Wim Maes, Lan teernho f s t raa t , 

28, Borgerhout 
— Remi Maes, St. Gummaruss t r aa t , 

5, Lier 
— ingenieur Olem Colemont, Nieui-

werkerken-Limburg , 
— F r a n s Rens, Noormannens t raa t , 

73, Leuven | 
— Karel Mens, Vosselare 
— Pie t Leplat, Kerkhof laan, i, 

K r a a i n e m 

ANTWERPEN 

De provincie Antwerpen zal s terk 
vertegenwoordigd zijn op de a a n 
s t aande Landdag. 

De algemene leiding van de p r o 
vinciale au toka ravaan werd toever
t rouwd a a n Wim Maes, Lan t ee rn -
hofiïtraat, 28, Borgerhout (TeU 
39.92.06). 

Alle propagandis ten en p laa t se 
lijke bestuursleden, die wensen deel 
t e nemen a a n de Landdag, en zelf 
over geen vervoer beschikken, m o e 
ten tijdig hun n a a m en adres opge
ven a a n Wim Maes. 

OOST-VLAANDEREN 

De algemene leiding voor de p r o 
p a g a n d a in Oost-Vlaanderen ter 
gelegenheid van de Landdag zal in 
h a n d e n genomen worden door een 
beperkt komitee bes taande ui t Df 
Leo Wouters, J a n Sleurs en ver te 
genwoordigers van de V.M.C. 

WEST-VLAANDEREN 

Spijt zijn ouderdom blijft J a n de 
Bondt een flinke en aktieve s teun 
voor de Vlaamse Nationalisten. 
Daarom besloot h e t inr ichtend ko
mitee van de Landdag hem de lei
ding te geven van de p ropaganda 
voor de Landdag in heel West^ 
Vlaanderen. 

LIMBURG 

Ingenieur Clem Colemont zal de 
afvaardiging ui t Limburg aanvoe
ren voor de tweede Landdag. 
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I ALLE ELEKTRICITEITSWERKEN | 

i Herstel l ingen en nieuwbouw - Dri jfkracht f 
1 SPECIALITEIT : Auto-radio (stellen en herstel len) f 
I HersteUing van Radio's - T.V. en alle elektrische appa ra t en | 
1 SAUDEMONT, Roger — Kerkeblokst raat , 39, GRIMBERGEN 3 
I Tel. 59.25.94 | 
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DE ABONNEMENTENKAMPANJE 

Met onze abonnementens lag zijn we, wanneer we dit schr i j 
ven a a n 1480 geraakt of ongeveer a a n 75 % van he t gestelde 
doel. De nieuwe abonnemen ten mogen voor taan ook tegen 75 F. 
gemaak t worden. 

ONZE PRIJZENLIJST 
2 grote ma t t en , waarde elk 1200 F. 
1 b r andg la s r aam Ivo Bake lan t s 

waarde 1000 F . 
1 aankoopbon voor bon tman te l van 

1000 F . en voor bontvestje van 
500 F. huis Claykens Oudergemse-
l aan 328 Etterbeek. 

1 bol kaa s van 15 kg. 
3 kleine salonmeubelt jes. 
1 bon van 500 F. bij aankoop van 

dames - of herenkleding bij Ma-
confect. Zuidlaan 52 Brussel. 

1 wekker, verkoopprijs 375 F. 
5 stofdoeken voor he t poetsen van 

zilver, waarde 100 F . 
3 pracht ige s ierplanten. 
1 boekenpaket , boekhandel Oranje 

Nederkouter 17 Gent . 
X dozen van 2,5 kg. boenwas (waar 

de elk 175 F.) en 4 dozen boenwas 

van 1 kg. waarde elk 75 F. 
4 grote dozen snoepgoed (waarde 

120 F. e lk) . 
1 fles Chassar t . 
5 grote dozen pral ines (waarde elk 

125 F.) . , 
10 dozen koekjes, elk 800 gr. ver

koopprijs elk 100 F. 
4 pracht ige aans tekers . 
Boekenpaket De Clauwaert , Brus 

selse steenweg 8 Leuven, waarde 
700 F. 

14 sierspreuken en schilden, waarde 
790 F. 

1 boekenpaket , waarde 140 F . 
2 bons rech t gevende op 500 F. ver

minder ing bij aankoop van een 
wasmachine . 

Dozen sigaren, enz., enz. 


