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Klerikalisme en Kristendom tm0m t0tm0*mm0ti 

De plaag waar vele landen van gevri,, 
waard blijven én omdat geen enkele partij 
« de » Kerk wil vertegenwoordigen én om
dat de hogere geestelijkheid voldoende af
stand neemt van het partijpolitieke leven, 
het klerikalisme, is hier nog niet dood. 

Het is te dankbaar, vooral in stemmen 
uitgedrukt, de geestelijken voor de par t i j -
wagen te spannen dan dat bij ons de C.V.P. 
maar niet al te graag van de geboden ge
legenheid gebruik zou maken. 

Wanneer wij het woord « klerikalisme > 
gebruiken is het niet in de zin waarin tal 
van linksen het woord verstaan, namelijk 
alles wat betrekking heeft op de Kerk, 
maar wel in de engere betekenis van het 
misbruik maken van het gezag van de 
Kerk in aangelegenheden waar de Kerk 
als zodanig zich volgens haar onvervalste 
leer niet In te mengen heeft. 

Het wordt als vanzelfspreked beschouwd 
dat de Kerk zich niet bemo.eit met de dier
geneeskunde maar dat ze dit overlaat aan 
de veeartsen. Even vanzelfsprekend schrijft 
de Kerk geen regels voor wat betreft het 
bewerken van de grond. Ze laat ons daar
in vrij. 

In andere zaken geeft de Kerk algemene 
beginselen aan en laat de praktische toe
passing over aan de gelovigen. Dit geldt 
meer In het bizonder het politiek, sociaal 
en ekonomisch gebied. De Kerk heeft 
nooit geen tot in alle puntjes uitgewerkt 
program op deze gebieden voorgeschre
ven, noch heeft ze de gelovigen colt ver
plicht zich allen aan te sluiten bij een par
tij, die een bepaald program op christe
lijke grondslag opgesteld heeft. 

De vrijheid reikt nog verder. De Kerk 
veroordeelt slechts zelden die partijen, die 
bepaalde gedachten, die ze vooropzet niet 
in haar partijprogram voorziet. 

Waar we in ons land met een partij zit
ten, de Christelijke Volkspartij, om zg met 
naam te noemen, die haar uiterste best 
doet om bij alle gelovigen de gedachte 
doen Ingang te vinden dat zij de enige 
christelijke partij is en dat de andere ei
genlijk afkeuring verdienen, denken we 
vaak eraan hoe gemakkelijk het zou zijn 
die partij aan de hand van uitspraken van 
Rome volledig af te kraken. De Volksunie 
heeft echter anderzijds zoveel eerbied voor 
het geloof dan dat ze de moeilijke taak van 
zijn bedleners zou willen verzwaren door 
ze voor haar politieke wagen te spannen. 
Voor ons moeten de priesters zich bezig 
houden met iedereen en moeten ze een 
poging doen ook de nlet-gelovigen of de
genen die in hun geloof verflauwd zijn bij 
het Kerkelijk leven te betrekken. Hoeveel 
lastiger zal hun taak hierbij zijn wanneer 
ze een uitgesproken politieke rol spelen. En 
hoe vanzelfsprekend zullen de partijpoli-
tiekers van nlet-chrlstelijke partijen de 
priester als priester bekampen wanneer ze 
in hem — en niet zonder reden — ook een 
propagandist van een konkurrerende par
tij zien. 

Fout zou het alleszins zijn zo de geeste
lijkheid haar werking zou beperken tot 
kringen, die rechtstreeks of onrechtstreeks 
bij de C.V.P. aansluiten, fout zelfs zo ze 
zou beperken tot kringen die tot beide 
christelijke partijen behoren. Ze moet In 
alle kringen werven. 

Een gebrek aan elementaire eerbied voor 
het geloof Is het echter vanwege de C.V.P. 
om haar politieke winkel voor de kerkdeur 
op te slaan en hem tot officiële kerkwin-
kel uit te roepen. Zo handelend draagt ze 
er fataal toe bij bij de minder ontwikkel
den de Kerk te vereenzelvigen met de C.V.P 
Het is wat men in de Bijbel noemt schan
daal verwekken want al gauw gaan tegen 

standers van de C.V.P., die de KerkeUjke 
leer niet juist kennen de rotheid van de 
partij overdragen op de Kerk als zodanig, 
hoewel die er niets mee te maken heeft. 
Betogen dat die dubbelzinnigheid in elk 
geval de Kerk schaadt is overbodig. Ieder
een die ogen in de kop heeft kan dit op
merken. 

In de uitwerking van algemeen christe
lijke beginselen cp het politiek gebied laat 
de Kerk ons vrij. Vandaar dan ook de lo
gische gevolgtrekking in alle landen van 
meer dan een christelijke partij zoals in 
Italië, Frankrijk, Duitsland, Nederland om 
maar deze landen te noemen of van een 
werkzaam zijn van Katolieken in verschil
lende partijen, die hun leden een werke
lijke vrijheid laten op het gebied van het 
geloof zoals in Engeland of in de Vere
nigde Staten. 

Hoe misdadig en schadelijk voor het ge
loof is het dan ook vanwege de C.V.P. lei
ders om in ons land te hengelen naar een 
officiële Kerkelijke goedkeuring en naar 
een afkeuring van de andere partijen, zelfs 
van de christelijke ! Leidt zo een politiek 
niet fataal naar toestanden zoals in Frank
rijk, waar de Katolieken een kleine min
derheid geworden zijn en waar de bis
schoppen een einde hebben moeten s telkn 
aan alle misbruik van het geloof vanwege 
de politiekers door aan gelijk welke partij 
te verbieden zich op de Kerk te beroepen ? 
Het gaat toch niet op de eigen dwaasheden 
steeds m.aar te laten verschonen en te dek
ken door het Kerkelijk gewaad. Het ge
loof is daar te goed voor. 

Een juiste houding op politiek gebied 
vanwege onze bisschoppen vonden we de 
uitspraak van Monseigneur Desmedt uit 
Brugge ten tijde van de goedkeuring van 
de wet Collard. Toen waarschuwde hij de 
gelovigen uit te kijken naar diegenen die 
de wet goedkeurden. Hij meende dat het 
niet opging dat sommige linksen in ver-
kiezingsmeetings beweerden niets te heb
ben tegen het geloof maar dat ze ander
zijds wetten, die het geloof ontegenspre
kelijk benadeelden, goedkeurden. Ons in
ziens mocht men op deze dubbelzinnigheid 
wijzen. Een dergelijke houding, moest ze 
volgehouden worden zou mogelijks het 
vormen van een christelijke groep in de 
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linkse partijen bevorderen. In dit verband 
kunnen we verwijzen naar het socialisme 
in Nederland en Duitsland, waar die chris
telijke minderheid bestaat. Wanneer men 
het argument zou gebruiken dat die par
tijen daar niet op anti-christelijke grond
slag staan zouden we het argument aan
vaarden maar de tegenvraag stellen wat 
er zou gebeuren in een federaal omge
vormde staat België. Zouden de socialis
ten, die nu in Vlaanderen reeds een gema
tigder houding aannemen of willen aan
nemen, zo ook Wallonië'Brussel hen niet 
meesleurde, hun houding niet grondig wijl 
zigen ? Het socialisme in de Germaanse 
landen is anders geaard en heeft niet die 
anti-christelijke Inslag die het In de Ro
maans? landen heeft. Die scheidingslijn 
wordt ook in ons land gevoeld en bij een 
logische federale s:aatsordening zou ze ook 
vlug haar volledig beslag krijgen. 

De houding van Monseig.ieur Desmedt 
ten tijde van het goedkeuren van de wet 
Collard hield ook impliciet het erkennen 
In van meer dan een part i j . 

Staat de C.V.P. nu zo sterk de algemene 
beginselen van de Kerk op sociaal, ekono
misch en politiek gebied voor dan dat z? 
zich als « de » officiële Kerkelijke partij wil 
doen aanzien en dit ondanks de « dekon-
fessionaliserlng » ? 

Wij hebben vroeger reeds er op gewezen 
dat het met het aanvaarden en toepassen 
van de beginselen van Quadragesimo Anno 
maar allermiserabelst gesteld is. Dan deed 
Nederland dat nogal eens anders ! De C. 
V.P. met het A.C.V. raken niet los van het 
marxisme, waarop ze alleen een christelijk 
etiket vermogen te plakken. Zij leggen 
geen waarachtige bekommernis aan de dag 
voor alle maatschappelijke klassen. In 
Quadragesimo Anno is toch sprake van alle 
minder begoeden om het even of h : t nu 
arbeiders zijn, bedienden, landbouwers of 

(Lees door op bïz. 3) 
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Nieuws op he[ Mediko-

Mutualistisch-Regeringsfronf! 
DE HETZE VAN DE « LIBRE BELGIQUE » 

Alhoewel .sedert maanden een zekere 
stilte heerst op genoemd front, wordt er 
in kommissies en subkommissies duchtig 
gewerkt. Zo wordt er tenminste beweerd 
«in doorgaans goed ingelichte kringen». 

Is er klaarheid gekomen over de manier 
van stemmen ? Het schijnt van wel ! Wor
den de betwiste punten aangenomen met 
ejn meerderheid van stemmen of met al
gemene stemmen ? Dat zouden we niet 
k innen zeggen; is ook van minder belang. 

Het eerste afgewerkte produkt dat de 
heren hebben afgeverd, schijnt een ont
werp van statuut voor medische adviseurs 
te zijn. Tien jaar nadat die adviseurs in 
funktie zijn, schijnt dat s tatuut wel een 
beetje op tijd te komen ! 

Het is niet de eerste maal dat gepoogd 
wordt die geneeskundige ambtenaren een 
statuut te geven, maar tothiertoe waren 
de Verz. Organismen daar niet erg op 
gesteld. Een statuut zou aan deze amb
tenaren een zekere onafhankelijkheid en 
zelfstandigheid kunnen geven, en, nog 
eens, dat past niet in de opvattingen der 
leiders van de V.O. «Geen uitzondering 
voor dat soort bedienden » was de stelre
gel ! 

Over de inhoud van dat s tatuut valt 
moeilijk te schrijven. Dit staat vast. De 
eerste belanghebbenden zijn niet uitgeno
digd geweest ook maar in het minst hun 
zt-.iiz te iaten kennen. Eigenaardig ! De 
heren geneesheren van de «KO» willen 
In alles gekend zijn, wanneer van hoger
hand iets wordt beslist waarin ze worden 
betrokken ! Dit zelifde beginsel telt na
tuurlijk niet voor hun kollega's adviseurs ! 

Fijne krantenmannen zijn toch over de 
ln"ioud van dat stuk iets te weten geko-
.'iisn : 

1) De adviseurs worden, lijk vroeger, be
noemd en bezoldigd door de V.O. Het to-
Laal verkeerde van die toestand hebben we 
reeds herhaalde malen aangetoond. Dit 
belemmert een onafhankelijk optreden. 

2) De adviseurs moeten voltijds zijn, dus 
geen praktijk meer of werk in welkdanige 
instelling ook. Die maatregel heeft zijn 
goede kanten. Misschien krijgen de advi
seurs dan ook een wedde in evenredigheid 
met de hen opgelegde eisen. 

3) Indien voor de voltijdse adviseur In 
de V.O. geen werkgelegenheid meer zal be
staan, kan hij, met eerbiediging van de 
vvetLelijke vooropzeg, beleefd aan de deur 
worden gezet. Dan kan hij op 55 of 60 ja-
lige leeftijd een andere job gaan zoeken 
of terug een praktijk beginnen ! Een sin-
dikaat van geneesheren adviseurs is hoogst 
nodig werd van verschillende kanten 
beweerd. 

4) Het schijnt dat de adviseur zijn be
slissingen niet meer zal hoeven te recht
vaardigen tegenover de heren van het ad
ministratief kader der V.O. Wanneer de 
minister deze zienswijze bekrachtigt, heeft 

(Lees door blz. 4) 
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BRIEF AAN VAN ACKER 
Wij ontvingen van het «Comité van 

vrouwen, moeders en kinderen van nog 
gedetineerde incivieken » mededeling van 
volgend schrijven gericht tot de heer Van 
Acker, met verzoek tot opname in ons blad. 
Ons standpunt ter zake is voldoende ge
kend, zodat kommentaar overbodig is. 
« Mijnheer de Eeiste Minister, 

« De ondergetekenden, vrouwen, moeders 
» en kinderen van nog gedetineerde inci-
» vieken, veroorloven zich eerbiedig de 
» vrijheid Ued. het hiernavolgend rekwest 
» over te maken. » 

« In de loop van het debat over het Bud-
» get van Justitie voor 1955 in de Senaat, 
» werd door de oppositie gevraagd dat de 
» regering haar standpunt inzake de af-
» bouw der repressie zou bekend maken. 
* Trots de verklaring dor oppositie dat de-
» ze tegen het verlenen van ruime clemen-
» tie-maatregelen geen bezwaar zou op-
» peren, is de Heer Minister van Justitie 
t> op deze vraag niet ingegaan. » 

«Toen dan, einde Maart, het budget in 
» kwestie ter bespreking kwam, werd de 
» Heer Lilar nogmaals verzocht aan het 
•» Parlement te willen mededelen, hoe hij 
» erover denkt, een einde te stellen aan de 
» beklagenswaardige toestanden die uit de 
» repressie zijn ontstaan. » 

« De Heer Lilar heeft toen ongeveer ver-
» klaard wat volgt : 
» 1) ik zal eerlang een ontwerp indienen 
» waarbij de toepassing van art. 123 
» sexties zal gemilderd worden; ^ 
» 2) binnen het jaar zullen al de andere 
» nog hangende problemen opgelost 
» worden.» 

«De Heer Lilar is een achtenswaardig 
» man. Reeds tien jaar geleden — en daar 
» was toen moed voor nodig — heeft hij 
» het bewijs geleverd van zijn humane in-
» zichten en zijn even humane daden. 
» Derhalve ligt het ook niet in onze be-
» doeling aan de oprechtheid van de woor-
» den van de Heer Minister van Justitie 
» niet de waarde te hechten die zij ver-
» dienen. Het weze ons echter veroor-
» loofd, eens te meer de aandacht te ves-
» tigen op de tragische toestand in dewel-
» ke de 320 nog gedetineerde incivieken 
» en ook hun families zich bevinden. » 

« Slechts de betrokkenen en diegenen die 
» in de gelegenheid zijn, van dichtbij dit 

leed mee te beleven, kunnen weten HOE 
hopeloos het gesteld is in deze families, 
die reeds elf jaar hun morele en mate
riële steun moeten missen. » 
« Indien de openbare mening op de hoog
te was van de tragische gevolgen van de 
repressie voor moeders, vrouwen en kin
deren van de gedetineerden,... 
indien zij wist, hoeveel huwelijken hier
door gebroken werden,... 
indien zij die kindereri kon zien, die bui
ten het gezag van hun vader opgroeien 
en van hem vervreemden,... 
indien zij die vrouwen kon zien, die 
zwoegen om voor het huishouden de kost 
te verdienen,... die moeders die hun 
smart niet meer kunnen dragen, die te 
oud zijn om hun zoon te bezoeken en 
zelfs deze morele steun moeten missen 
en die zich aan het leven vastklampen, 
om toch de dag nog te kunnen beleven 
waar hun zoon eindelijk vrij zal zijn,... 
indien zij de kwellende angst van al deze 
vrouwen kende, wanneer zij vaststellen 
dat grijsaards en zieken de gevangenis
poort slechts zien opengaan, als men ze
ker is dat zij enige dagen later zullen 
sterven,... 

indien de openbare mening de naakte 
waarheid moest kennen over al het t ra
gische van de toestand dezer families, 
dan zou zij zonder aarzelen verklaren : 
" Neen, dat hebben wij niet gewild !..."» 
« Enkele maanden geleden is in de ge
vangenis te St. Gillis één der terdood-
veroordeelden in stervensgevaar " bui
ten " gedragen. » 
<.i Vierentwintig uur na zijn aankomst in 
de kliniek is hij aldaar overleden. Sedert 
weken wist iedereen dat hij sterven 
moest. Zijn familie en zijn advokaten 
hebben het onmogelijke gedaan, opdat 
hij thuis, omringd van zijn vrouw en zijn 
drie kinderen, in vrede de ogen voor 
eeuwig zou mogen sluiten. Deze gunst 
werd hem niet verleend'. » 
« Elf jaar na de bevrijding ? » 
« Toen dit feit aan een invloedrijke per
sonaliteit van het Poelaertplein werd 
medegedeeld, was het antwoord : " Sen

timent en rechtsbegrip zijn twee ver
schillende dingen". Best mogelijk ! Maar 
moeten haat , wrok en hardvochtigheid, 
elf jaar na de bevrijding nog steeds bo
ven grootmoedigheid gesteld worden ? » 
« Tot op heden zijn er in de gevangenis 
te St. Gillis nog negen terdoodveroor-
deelden. Op bijna allen weegt dit dood
vonnis reeds sedert acht jaar. Er zijn 
ook 52 terdoodveroordeelden die door 
een " gemotiveerd besluit " werden be
genadigd. Al deze mensen hebben jaren
lang de kwellende angst om het naakte 
leven gekend, in de onzekerheid of de 
volgende dag niet hun laatste op aarde 
zou zijn. Sedert 1951 weten zij slechts 
dit : zij zullen niet meer terechtgesteld 
worden. Maar buiten deze zekerheid, 
geen enkel bemoedigend vooruitzicht no
pens een werkelijke " terugkeer naar het 
leven " ! Kan men zich voorstellen hoe 
deprimerend zulke toestand moet zijn ? 
En vergeten wij niet, dat sommige onder 
deze mensen op het ogenblik der feiten 
amper 18 jaar oud waren !... » 
« Korte tijd nadat oud-minister Lagae 
zijn berucht wetsontwerp wou indie
nen, ten einde de met " gemotiveerd be
sluit! " begenadigde terdoodveroordeel
den levend in de gevangenissen te be
graven — want daar komt het tenslotte 
op neer — werd door de Hoge Raad der 
Gevangenissen aan de pers een commu
niqué overgemaakt, in hetwelk het ini
tiatief van de toenmalige minister Lagae 
scherp beoordeeld en... afgekeurd werd. 
De Hoge Raad der Gevangenissen deed 
hoofdzakelijk de schadelijke gevolgen 
uitschijnen, die met een lang celregime 
gepaard gaan. Deze stelling werd trou
wens reeds door oud-minister Moyersoen 
verdedigd, toen deze verklaarde dat " het 
celregime na vijf jaar uiterst teneer-
drukkend en schadelijk is... "» 
« De wenken van de Hoge Raad der Ge
vangenissen zijn echter dode letter ge
bleven ! » 

« V i j f j a a r ! Hoe zou oud-minister 
Moyersoen zich vandaag wel moeten 
uitdrukken over de " nociviteit " van dit 
celregime na 10, elf jaar en meer nog, 
zoals het voor de meeste onzer echtge
noten, zonen en vaders het geval is ? » 
« De Regeringsverklaring van 1954 deel
de o.a. mede dat de repressie in samen
werking met de Vaderlandse Verenigin
gen zou worden opgelost. Twee jaar na 
deze verklaring wachten wij nog steeds 
op deze oplossing ! » 
« En dit, trots de verklaringen van Paul 
Levy : " Pour la Paix et la reconcilia
tion et contre la haine "... » 
« Trots de verklaring van Fernand De-
many in " Le Peuple " : " L'heure du 
pardon et de la clémence è. sonné "... » 
« Trots de verklaringen van Mter Louis 
Kiebooms en het Vlaams verzet : " Waar 
blijven de clementiemaatregelen ?" , . .» 
« Trots de inhoud der brieven van de lei
der der clandestine beweging " Fidelio ", 
de Heer Louette, aan gedetineerden : 
" Er zullen binnenkort (de brief dateert 
van Oktober 1955) ruime clementiemaat
regelen getroffen worden, om te verhin
deren dat nog willekeurige vrijstellingen 
zouden plaats vinden "... » 
« Ondanks al deze mensen van goede 
wil, is er sedert de regeringsverklaring 
niets gebeurd ! En nochtans, deze men
sen hebben zelf geleden. Zij weten wat 
oorlog betekent. Zij kennen de beteke
nis van een gegeven bevel en van de on
voorwaardelijke gehoorzaamheid ; zij 
kennen ons leed, daar hun eigen fami
lies ook eens op de terugkomst van een 
gevangene gewacht hebben,... gelukkig 
niet zo lang als wijzelf ! Wie van diege
nen die het rechtbegrip boven het sen
timent stellen, zou het aandurven, deze 
mensen het recht te ontzeggen, te oor
delen dat " het uur der clementie aan
gebroken is " ? » 

« Sedert jaren wordt er gezegd, geschre
ven en bevestigd, dat er in de repressie 
niet altijd werd gevonnist en begena
digd volgens de regels der eerbiedwaar
dige rechtsbegrippen en gebruiken. Nie
mand ontkent dat er, naar gelang deze 
of gene coalitie aan de macht was, ze
kere gunsten al dan niet werden ver
leend ! Dit te herhalen is een gemeen
plaats geworden, helaas ! » 
« Het weze ons veroorloofd hier de woor
den aan te halen van een personaliteit 
aan wiens zuivere inzichten en integri
teit niemand zou durven twijfelen. 
Sprekend over de repressie, verklaarde 
Staatsminister Soudan, oud-minister van 
Justitie : 
« " Si vous voulez accepter d'étudier 
avec mol les dossiers, vous serez écceurés 
comme moi en constatant combien bas 
est tombée notre justice. Le fait de cette 

decadence ? La justice de la liberation, 
c'étaient les tribunaux de la Revolution 
frangaise ! Le peuple assistait aux audi
ences et exigeait du sang. Et la presse 
et la justice cédaient a ces exigences..."» 
« En indien men de 320 nog gedetineerde 
incivieken als enige schuldigen wil be
schouwen, zouden wij graag de Heer 
Bohy, voorzitter van de Socialistische 
kamergroep, willen citeren, die in 1947 
verklaarde, dat " één der meest walge
lijke vormen van de collaboratie de eco
nomische collaboratie was, omdat ze ge
grond is op de drang naar het geld om 
het geld, en dat ze daarom het zwaarst 
moest gestraft worden ! "» 
« Iedereen weet nochtans dat al de eco
nomische collaborateurs reeds voor 6 en 
7 jaar in vrijheid werden gesteld, dat zij 
hun activiteit hervat hebben en een door 
het sequester aangetast fortuin weer 
aanvullen. Wie denkt nog aan deze ge
vallen ? » 
«Indien wij ons thans tot Ued. richten, 
dan is het omdat wij uiting willen geven 
aan onze ongerustheid over het feit dat 
de Heer Minister van Justitie niet heeft 
gezegd h o e " al de hangende proble
men " waaronder dat der 320 nog gede
tineerde personen zullen opgelost wor
den ! » 
« Tijdens helzelifde debat in de Kamer, 
stelde de socialist de Heer Gelders de 
vraag : " Maar zijn er nog wel gedeti
neerde incivieken ? " » 
« De Minister van Justitie antwoordde : 
" Ja, 320 waaronder gevallen van Ge
meen Recht." » 
« Het weze ons toegestaan hierbij beleefd 
te doen opmerken : 
1) dat er nooit een klare schifting werd 

gedaan tussen zuiver politieke en zo
gezegde gemeen-rechtelijke geval
len; 

2) dat, alhoewel voor zekere oorlogsda
den de artikels voor gemeen Recht 
toegepast werden, moet erkend wor
den, dat de daders, in de meeste ge
vallen, door politieke motieven wer
den gedreven, en dat het hun inzet 
bij één of andere formatie was die 
hen, door een aaneenschakeling van 
oorlogsomstandigheden en in bevolen 

dienst, tot de hen ten laste gelegde 
feiten heeft geleid. » 

« Heeft de Heer Léon Blum niet eens ge
zegd : " Ce qui distingue le crime poli
tique du délit de droit commun, c'est 
l'absence de tout mobile personnel " ? >; 
3) dat, zelfs indien wij moeten aanne

men, dat men weigert met de ware 
beweegredenen en de abnormale oor
logsomstandigheden rekening te hou
den en men deze incivieken als ver
oordeelden van het Gemeen Recht 
wil beschouwen, menen wij te mogen 
vragen, dat de criteria voor het ge
meen Recht dan ook zouden worden 
toegepast en niet alleen wanneer zij 
nadeliger en onterend zijn. » 

« Want deze criteria laten toch toe, na 
5, 7 of 10 jaar opsluiting de gevangenis
deur te openen voor de misdadiger van 
gemeen Recht — althans als hij geen re
cidivist is —. Trouwens verklaarde de 
Heer Moyersoen niet, in het reeds aan
gehaalde citaat : " De gedetineerde van 
gemeen Recht die meer dan vijf jaar ge-
vankenis uitboet, is eerder zelden.. ."» 
« Men ontzegt de nog gedetineerde in
civieken het statuut van politiek gevan
gene, maar anderzijds genieten zij niet 
van de voordelen die aan het statuut van 
het gemeen Recht verbonden zijn, ver
mits zij reeds 10,11 jaar en meer opslui
ting kennen. Want daar is tenslotte de 
wet Lejeune (88 van deze 320 zijn tijd-
straffen die reeds lang het derde van hun 
straf gezeten hebben !), daar is het ge
drag in de gevangenissen, daar is het ad
vies van de gevangenisdirectie, van de 
Administratieve Commissie der Gevan
genissen, daar is de herklassering, daar 
is de gevangenisarbeid, daar zijn vooral 
deze tien en elf jaar opsluiting om hun 
schuld tegenover de Maatschappij te 

kwijten... » 
* * * 

«Op verzoek van Kanselier Adenauer, 
hebben de Sowjets de Duitse krijgsge
vangenen — oorlogsmisdadigers inbe
grepen — naar hun haardsteden terug
gestuurd. Tijdens zijn bezoek aan Den 
Haag zei Minister von Brentano tot Ko
ningin Juliana : " Majesteit, laat in het 
geval van de in Nederland nog gevangen
gehouden Duitsers het menselijk gevoel 
de bovenhand hebben op de strafwet."» 

« In de pers van 23 April j.1., verscheen 
een bericht over een ophefmakende am
nestie in Polen. » 
« Het " Handelsblad " van 23 April 1955, 
sprekend over een door de Raad van Eu
ropa aangenomen resolutie, waarbij ver
zocht wordt om onmiddellijke vrijlating 
der politieke gevangenen in Sowjetrus-
land en in de landen achter het ijzeren 
gordijn, besloot : 
" De Belgische afgevaardigde zal wel 
zi]n goedkeurende stem aan deze resolu
tie gehecht hebben. Alsof er slechts in 
gene landen politieke gevangenen zit
ten ! " » 
« Vv/ij kunnen niet geloven dat de wijze 
waarop de Heer Minister van Justitie 
hei probleem der nog gedetineerde inci
vieken zou wensen op te lossen, minder 
grootmoedig zou zijn dan deze die de 
Borsjewisten thans toepassen ! » 
«Grootmoedigheid is, door de eeuwen 
heen, één der deugden geweest van 
staatsmanbeleid ! Grootmoedigheid is 
vanwege de öiaat ook een bewijs van 
sterkte. Een grootmoedige Staat is een 
Staat waar haat en verdeeldheid niet 
kunnen gedijen. » 
« De ifamiiies der nog gedetineerde in-
civiekfen lijden sedert eit lange jaren en 
hun uithoudingsvermogen heeft ae ui
terste grenzen oereikt. Zij doen beroep 
op deze grootmoedigheid vanwege de Re
gering en vragen aa t hun ecntgenoten, 
vaueis en zonen nen zouden woraen te-
ruggescnoiiKen, opdat zrj hun ontwrichte 
gezinnen terug zouden kunnen opbou
wen, het reed en de verbittering van erf 
jaar scheiding zouden kunnen vergeten 
en, na aeze ar te lange beproeving, ein
delijk dat Klein beetje geluk zouden kun
nen vinüen, waar leaer mens, volgens 
net Hanavest der Rechten van de Mens, 
op deze aarde reent op heelt. » 

(Brussel, Juni it)56.) 
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i e Drusbei overieeu up ö juni Z-.L-. 
1'ater (^laeys-bouuart. Wij buigen ons 
diep voor de nagedachtenis van tteze 
hoogstaande priester, die steeds onalhan-
kelijk en moedig opkwam voor de waar
heid en de rechtvaardigheid. Zijn recht-
vaardigheidszin had van hem een Vlaams-
gezinde gemaakt , ai kwam hij uit het 
Gentse transkiijonse wereldje. N a de 
oorlog heeft hij de grootste verdiensten 
verworven door al hetgeen hij gedaan 
heeft voor de getroffenen der repressie. 
11 ij schrikte er niet voor terug de hoogst-
geplaatste bonzen de waarheid te zeg
gen en harde verwijten te maken. E r 
werd naar hem niet geluisterd. Ook door 
de C.V.P.- le iders niet, die hem een las
tig, een onmogelijk man noemden. Als 
priester buiten de politiek staande was 
pater Claeys diep ontgoocheld en be
droefd over de lafheid van de C.VM'. 

Honderden, die door hem in de grootste 
miserie en verlatenheid getroost en ge
holpen werden, zullen hem steeds geden
ken als een heilig priester en een moedig 
man. indien er meer priesters waren zo
als pater Clasys er een was, de Kerk en 
(le godsdienst zouden er wel bij varen 
Zijn afsterven is een zwaar verlies, voor
al voor (le velen die nog steeds in de 
nood hun toevlucht tot hem namen. 

0 | ) de plechtige lijkdienst waren 
M'\ Frans van der Eist en D™. Wim 
Jorissen aanwezig. 

BRUSSEL FUANS 
117/ KLAGEN AAN 

Het feit dat te Brussel de indentiteits-
kaarten voor al de kinderen van ambts
wege in het Frans opgesteld werden, ook 
voor kinderen waarvan de geboorteaan
gifte in het Nederlands gedaan werd en 
waarvan de ouders een Nederlandse 
identiteitskaart bezitten (wat men ook al 
niet zonder moeite kan bekomen!) 

Verantwoordelijk : de C.V.P.-schepe
ne van de burgelijke stand der stad 
Brussel, juffrouw Van den Heuvel. 

Welke sankties zal de C.V.P.-leiding 
treffen tegenover deze juffrouw die zo 
onbeschaamd de Vlamingen te Brussel 
in het gezicht slaat? 

Wat denkt de Vlaamse CV.P.- pers 
hiervan? 
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M I D D E N S T A N D S L E V E N STUDENTENLEVEN fe GENT 
(VERVOLG 

Wat dient er dus te gebeuren om ons di
stributiebedrijf op een gezondere basis te 
organiseren ? 

1 — ER ZIJN TEVEEL DETAILZAKEN 
De telling van 1947 toont aan dat er te 

vee! kleinhandelaars zijn. Op 31 december 
1947 werden in België in het geheel 425.072 
handelsinstellingen geteld. 

Daarvan waren er slechts 31.631 of 7,44 % 
welke bezoldigd personeel in dienst hadden 
en 393.459 of 92,56 % welke geen enkel be
zoldigd persoon tewerk stelden. 

Vergelijkt men het totaal der handels
inrichtingen met het aantal inwoners van 
het Rijk, dan bekomt men het cijfer 49,9 
per 1.000 inwoners, hetzij 1 handelszaak op 
20 inwoners. 

Dit verschijnsel is niet nieuw en bestaat 
sinds vele jaren. Kan men echter op dit 
ogenblik één bedrijf noemen dat niet over
bezet is ? 

Wij willen dus van geen brutale sanering 
weten. Wel zijn we voorstanders van een 
geleidelijke verheffing van onze stand en 
zijn we van mening dat, door de uitbrei
ding van de vakkennis, de invoering van 
de vestigingswet, enz. er mettertijd een 
zekere selectie ten goede zal tot stand ko
men. 

2 — GEBREK AAN KAPITAAL 
Dit punt hebben we in de andere hoofd

stukken voldoende behandeld, zodat we 
kunnen volstaan met het eenvoudigweg te 
vernoemen. 

3 — DE INKOOP 
Hier stellen zich 3 vraagstukken : 

a) zo goedkoop mogelijk inkopen ; 
b) alleen het goede inkopen ; 
c) het financieren van de inkoop. 

De oplossing ligt hierin : 
a) een beter organisatie van de inkoop

voorlichting. Deze documentatie kan 
slechts door een nationaal documenta
tiecentrum worden verstrekt. 

b) door inkoop-combinaties per beroep op 
te richten. 

4" — DOELMATIG BEDRIJFSBEHEER 
Een ander probleem is dit van een meer 

doelmatig bedrijfsbeheer. Bij de meeste 
middenstandsbedrijven ontbreekt een wer
kelijke « administratie ». Wij kennen niet 
onze juiste kostprijs, dus ook niet onze juis
te verkoopprijs en bijgevolg ook niet onze 
juiste winst. 
5 — VAKOPLEIDING 

Wij zijn voorstanders van een betere vak-
en handelsopleiding en hebben dit vraag
stuk in de loop onzer uiteenzetting (zie 
vestigingswet) reeds aangesneden, zodat we 
daarover zeer bondig kunnen zijn. 

Er bestaan reeds heel wat lofwaardige 
initiatieven op dit gebied. Er zijn echter nog 
vele branches, vooral in de handel, waar
voor vak-technische cursussen dienen in
gericht te worden. Dit initiatief dient ten 
zeerste te worden gesteund. 

6" — SPECIALISATIE 
De specialisatie — vooral door te voeren 

in de grotere steden —verhoogt de leef
baarheid van de detailhandel. Deze specia
lisatie biedt voor zekere branches grote 
mogelijkheden, doch men dient rekening te 
houden met het feit dat gespecialiseerde 
zaken meer kwetsbaar zijn dan andere, 
vooral in tijden van depressie en crisis. Dit 
probleem dient dus te worden bestudeerd. 

7 — MIDDENSTANDSCOOPERATIEVEN 
Wij bedoelen hiermee vooral organisaties 

van gezamenlijke aankoop. Zij hebben tot 
doel de middenstandszaken op economisch 
gebied te doen samenwerken, om ze in de 
zelfde voorwaarden te laten werken als de 
grote distributiebedrijven. 

Het is niet onze taak tot de oprichting 
ervan over te gaan. Dit ligt meer op het 
terrein der beroepsverenigingen. Wij kun
nen de idee wel propageren, documentair 
en in sommige omstandigheden adviserend 
optreden. 

8 — DE FINANCIERING DER MIDDEN
STANDSONDERNEMING 

Een voornaam vraagstuk blijft de finan
ciering van de middenstandsonderneming. 
Hierover hebben we reeds uitvoerig onze 
mening gezegd bij het hoofdstuk over het 
krediet. Alle hervormingsplannen zullen in 
de kiem worden gesmoord als we niet be
schikken over voldoende financiëringsmo-
gelijkheden. 

Elke aangelegenheid die door de midden
stand zelf geregeld kan worden moet niet 
door de Staat worden overgenomen. Doch 
gezien de Staat steun verleent aan alle be
drijfsvormen, dient hij ook de middenstand 
te steunen. Wij vragen geen giften maar 
wel een uitbreiding en een versoepeling van 
het middenstandskrediet. Men vergete niet 
dat ook deze steun een gezonde investe
ringspolitiek is. 

EN SLOT) 
9 — AMBACHTEXPORT 
Het probleem van de afzet en van de ex

port is hoofdzakelijk van belang voor het 
ambacht. Het is niet gemakkelijk op te los 
sen, maar verdient in een onmiddellijke 
toekomst al onze belangstelling. 
10 — DE ORGANISATIE 

Een laatste zaak is deze van de organisa
tie. De hervorming van het middenstands-
bedrijf en de aanpassing aan de huidige 
technische vooruitgang kan niet het werk 
zijn van de individuele handelaar of am
bachtsman. Zijn organisatie zal richting
en leidinggevend moeten optreden. 

De moderne middenstandsorganisatie zal 
van de huidige net zoveel verschillen als 
het winkeltje uit de achterbuurt van de 
moderne winkel in een hoofdstraat. 

Ten einde hieraan te verhelpen heeft het 
A.S.M, een commissie opgericht die het pro
bleem van de efficiency-bevordering in de 
handel en in het ambacht afzonderlijk zal 
bestuderen en die elk bedrijf kan helpen. 
B E S L U I T 

Het is tijd, om tot een besluit te komen. 
Beschouw deze uiteenzetting niet als een 
volledig middenstandsprogramma het is 
slechts een schets. Deze beperking alsook 
de geringe tijdspanne die mij werd toege
meten heeft medegebracht dat veel onbe
sproken is gebleven. 

Ik hoop, dat ik U, niettegenstaande de 
beknoptheid der uiteenzetting, heb aange
toond, wat ik moest aantonen, nL dat er 
nog veel te doen blijft maar dat de realisatie 
mogelijk is als wij er zelf in geloven en wij 
l)lijk geven van een onwrikbare wil. 

Wij moeten de problemen die een oplos
sing eisen vooral niet onderschatten. 

Wij staan hier voor vraagstukken, die 
met een geheel ander oog moeten worden 
gezien 10 a 15 jaar geleden. 

Wij moeten beginnen beseffen, dat de be
staanszekerheid en het levenspeil van de 
middenstand, nu en in de toekomst, in ster
ke mate zal worden bepaald door de vraag 
of wij erin slagen aan ons werk het vereiste 
niveau te geven. 

Het lot van de 700.000 middenstanders 
berust in onze handen. Wij s taan midden 
in de branding. 

Wij hebben ons vooral te weren tegen de 
slepende, maar besmettelijke ziekte van de 
collectivisering die ten allen kante knaagt 
aan ons bestaan van vrije, zelfstandige on
dernemer. 

Onze strijd is een strijd van zelfbehoud 
en het zal nu wel voor eenieder duidelijk 
zijn, dat deze strijd individueel niet meer 
kan worden uitgevochten. 

Onze organisatie is het arsenaal dat ons 
de wapens moet verschaffen om deze strijd 
zegevierend te besluiten. 

De middenstanders hier aanwezig zullen 
hebben vastgesteld dat tal van problemen 
niet konden aangeraakt worden, bij gebrek 
aan tijd. De meeste dezer problemen zijn 
echter bekend en ten einde de midden
standsactie voor de nabije toekomst van de 
« Volksunie » zo volledig mogelijk vast te 
leggen menen wij ons te kunnen aansluiten 
bij de protest-aktie en het eisenprogramma 
van de syndicale middenstandsorganisaties. 
(Rede uitgesproken op laatste Kongres -

Volksunie) 

VILVOORDE — FRANS 
Wij KLAUEN AAN 

tiet jeit dat het gemeentebestuur van 
1 ilvüordc üp krasse wijze de taalwetten 
overtreedt : in de nieuwe wijk Het Voor 
( Beauvai in 't Frans ) , gelegen tussen 
Strombeek Grimbergen en Koniiigslo-
I ilvoorde, op het grondgebied van \il-
voorde, worden niet alleen de ofjiciëlc 
)iicdedelingen in strijd met de taalwet in 
lici I' rans gedaan, )iiaar zitten bijna al de 
kinderen in Franse klassen in de gemeen
teschool! Het wordt een haard van ver-
jransing volop in het Vlaams taalgebied. 

Verantwoordelijk : het socialistisch-li-
beraal schepencollege. Voor de socialis
ten —dixet Max Busct— is de Vlaamse 
kwestie immers opgelost. In het Brus
selse schieten zij de eenvoudige Vlaamse 
arbeiders in de rug om door hun verfran-
singspolitiek de gehate bourgeois in het 
i^evlci te komen! 

Ook in Gent is alle studenten-aktiviteit 
stil gelegd. Daarom nog een korte terug
blik. 

Het K.V.H.V. mag op 't eerste zicht op 
een goed werkjaar terugblikken. Inder
daad, het ledenaantal is naar het schijnt 
nog nooit zo hoog geweest; op het jaar
programma kwamen vaak zeer mteres-
sante vergaderingen voor. 

Desondanks maken wij toch een zeker 
voorbehoud; inderdaad, een ongunstige 
evolutie, die reeds jaren aan de gang is, 
heeft zich dit jaar bizonder sterk doorge
zet : wij bedoelen het overschakelen van 
de vei bondswerking op uitsluitende massa-
aktiviteit. Naar onze bescheiden mening 
rust op het Verbond de taak, naast ont
spanningsvergaderingen ook zuiver vor
mingswerk te verrichten. En daarin is men 
dit jaar wel zeer te kort geschoten. Een 
voorbeeld : sinds 1945 bestaat in het KVHV 
een Politieke en Sociale Studiekring, die 
vaak uitstekend gepresteerd heeft; dit 
jaar heeft men voor het eerst gemeend 
deze Studiekring van kant te mogen laten. 
Waarom ? 

Een onvermijdelijk gevolg van dergelijke 
houding is dat de studenten-massa niet 
in het minst de invloed van het verbond 
ondergaat : de meeste leden komen alleen 
naar de ontspanningsaktiviteiten, en zo
dra een vergadering een meer ernstig ka
rakter draagt blijven ze weg. Typisch in 
dit verband was de slotvergadering, opge
vat als een hulde aan Professor Fransen, 
ter gelegenheid van zijn Emeritaat. Hoe
wel aan deze viering veel moeite (en veel 
te veel geld) gespendeerd was, bleef het 
aantal aanwezige studenten beneden peil ! 

Wij zijn er dan ook innig van overtuigd, 
dat het verbond zich volgend jaar op dat 
punt beslist zal dienen te hervatten. Naast 
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de noodzakelijke massa-werking, dient 
ernstig aan vormingswerk te worden ge
daan. Het is de enige weg om aan de uni
versiteit persoonlijkheden te vormen, die 
én tijdens hun studentenjaren, én ook 
daarna, nog iets gaan betekenen voor onze 
volkse strijd. Vooral een Jongerenkring 
zoals in Leuven, zal uitstekende diensten 
bewijzen. 

De nieuwe preses Herwig De Jonghe is 
lang geen onbekende; reeds tijdens het 
jaar 1954-1955 openbaarde hij zich als een 
der beste presides sinds de oorlog. Wij be
trouwen er op dat hij het KVHV volgend 
jaar in de goede richting en op de aange
paste wijze zal leiden. 

* * * 
Wat de studentenpers betreft : «Ons 

Verbond » dat dit jaar voor het eerst 10 
maal verscheen, "lieeft zichzelf overtiof-
fen, en groeide dit jaar ongetwijfeld uit 
tot hét Vlaams studentenblad. 

Wat het onbenullig artikeltje van Theo 
Lefevre uit het laatste nummer betreft : 
het paste inderdaad niét; al dient toege
geven, dat dergelijk geschrijf er allerminst 
zal toe bijdragen, de <- Groote Staatsman » 

• en zijn aanhangers populair te maken bij 
de lezers van «Ons Verbond»... 

Over «Deze Tijd» dat ook in Gent ver
spreid wordt, zullen wij het deze maal niet 
hebben; de Volksunie heeft al veel plaats
ruimte aan dit blad gewijd, meer dan het 
eigenlijk waard is. Vermelden wij alleen 
dat het in Gent zeer weinig gelezen wordt, 
wat nog niet direkt pleit tegen de Gentse 
studenten... 

«KLERIKALISME EN KRISTENOOM-
(Vervolg van blz. 1) 

middenstanders. Geen spoor daarvan bij 
de C.V.P. Het meest flagrante voorbeeld is 
hun gezinspohtiek. Daar waar de grote 
gezinnen hoofdzakelijk bij de kleine land
bouwers te vinden zijn en waar geen enkel 
objektief mens nog kan betwisten dat die 
groep thans sociaal gesproken de meest 
achterlijke klasse is, heeft de C.V.P. nooit de 
gelijkheid van de kindervergoedingen voor 
alle maatschappelijke groepen doorge
voerd ! Hier nochtans is er niet alleen 
kwestie van een sociaal vraagstuk doch 
ook van de zo inherent christelijke gezins
politiek. 

We hebben eveneens vroeger reeds de 
schijnheiligheid van de C.V.P. aangeklaagd 
wat betreft de amnestie. De parti j , die 
zich zo graag met de Kerk vereenzelvigt, 
bleef doof voor het verzoek van de Paus. 
Wanneer hen iets niet bevalt of wanneer 
zij de linksen niet aandunft gebaren die 

wonderbaar moedige heerschappen van 
kromme haas. 

Wc drukken hierbij een nieuwe tekst van 
onze huidige Paus af en vragen de C.V.P. 
wat ze ervan denkt. 

/.*(' Kcik kan er niet aan denken, noch 
denkl eraan, de kenmerkende eigenaar-
diglieden welke ieder volk met een 
ano.slvalligc schroom en begrijpelijke 
l)i>ls bewaart en als een kostbaar erfgoed 
luniziel, aan te vallen oj te minachten. 
l'Akc gerichtheid, elk streven naar een 
•tvijzc e» oidelijke ontplooiing van de 
eigen krachte)i en aaiileg, die geworteld 
zitten in de diepste vezels van elke volks-
luk, begroet de Kerk met vreugde en 
voegt er liaar moederlijlze wensen aan 
loc. 

1)1 liet kamp van een niexiwe wereld-
tiroanizatie, gegrondvest op de zedelijke 
|^)inclpes, is er geen plaats voor openlijke 
oj bedekte verdritlcking van afzonderlijke 
kiilliircn en laclminderJieden... 

De lange ervaring van de Kerk ver-
pliclil haar te besluiten, dat de stabiliteit 
van liet grondgebied en de gehechtheid 
aan de voorvaderlijke tradities, onmis
baar voor de gaafheid van de enkeling, 
eveneens basiselementen zijn voor de 
menselijke gemeentschap... 
• Om doeltreffend te zifn, moet de poli

tieke organizatie van de wereld gebeuren 
op lederalistische irrondslag... 

Men ,;•«/ geen Europa tot stand bren
gen mei ontwortelden. 

Paus Pius XH. 

Wie is in ons land verantwoordelijk voor 
* de openlijke of bedekte verdrukking van 
afzonderlijke kuituren en taalminderhe
den » ? Het is waar dat we in ons land geen 
taaiminderheid zijn maar wel een meer
derheid. Daar dit geval wel een unicum 
zal zijn heeft de Paus er niet aan gedacht. 
De betekenis van de tekst is echter duide
lijk. Wat betekent « dat de stabiliteit van 
het grondgebied en de gehechtheid aan 
vo)rvaderlijke tradities, onmisbaar voor de 
gaafheid van de enkeling, eveneens basis
elementen zijn voor de menseUjke gemeen
schap... » ? 

Kan men de diefstal op de taalgrens 
christelijk motiveren ? Doet de Brusselse 
nicntaliteit van België de « voorvaderlijke 
tradities » eerbiedigen of t racht ze de t ra 
ditie van taal, kuituur, zeden en gebruiken 
om ts vormen door haar machtsapparaat ? 

Wie is voor die stand van zaken verant
woordelijk tenzij in de eerste plaats die 
partij , die sinds meer dan 125 jaar haast 
ononderbroken geregeerd heeft ? En die 
zich durft beroepen op personen en begin
selen die zij sinds meer dan 125 jaar onop
houdend met de voeten treedt ! Zijn het 
niet de franskiljonse C.V.P.ers die sinds 
jaar en dag Brussel en de taalgrens mede 
vrrdor virfransen ? 

W j r ebben nooit de behoefte gevoeld de 
Kerk te vleien om aan haar bedienaars ons 
werk te laten doen, daar waar hun taak 
reeds zwaar genoeg is. Wij kunnen best 
zelf onze kiezers veroveren. Wanneer men 
dat door eigen karakter kan klaarspelen 
is er ook kans dat men door eigen karak
ter de linkse aanmatiging terecht kan wij
zen en een offensieve christelijk geïnspi
reerde Vlaamse aktie kan voeren. 

Zal het onze lezers verwonderen dat ook 
wij in de schoolkwestie de enigen zijn die 
het onvervalst christelijk beginsel van het 
pluralisme konsekwent willen doorzetten ? 
Wij bedelen niet om meer toelagen, wij 
eisen volledige gelijke behandeling. Ook 
dat durft de C.V.P. niet uit schrik de link
se vrienden te mishagen ! 

Wat betreft het minder-cliristelljke van 
het Volksunieprogram — een verwijt van 
C.V.P.ers ! — in vergelijking met dat van 
de C.V.P., kunnen we nu rustig het oordeel 
aan onze lezers overlaten ! 

—15 JULI— 
ANTWERPEN 

Voormiddag: 
grote federalistische 
vergadering van de 

VOLKSUNIE 
Namiddag: 
Vlaams Nationaal 

Zangfeest 
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Nieuws op het Mediko-
Mutualistisch-Regeringsfront 

(vervolg van blz. 1) 

de opvatting van de heer Van Helsoecht 
er gelegen. Dit wordt een harde slag voor 
sommige diktatortjes van gekende verbon
den ! 

Voor verdere bespreking wachten we op 
de officiële tekst. Laat ons hopen dat de 
Nederlandse even goed en even rechtsgel
dig zal zijn als de Franse. 

DE LIBRE BELGIQUE IN VOLLE 
OPHlïSING ! 

De nieuwe besluiten van minister Troc-
let worden sedert maanden met spanning 
verwacht. De Raad van State moest uit
spraak doen over hun wettelijkheid ! In 
die spanning kwam de « Libre », weken ge
leden, met onthullingen voor de dag ! We
gens het antivlaams en antisociaal stand
punt dat dit blad inneemt, kan het best 
worden genoemd «het slepend vergif». Het 
is het blad van het eeuwige « njet ». 

Wat die onthullingen waren ? 
Minister Troclet heeft zijn nieuwe be

oluiten opgesteld zonder in het minst reke
ning te houden met de overeenkomst KO-
Verzekeringsorganismen, zelfs de kontrole 
blijft wat ze was, volgens de besluiten van 
Sept. '55. » schreef dit blad. 

Wij gaan niet beweren dat minister 
Troclet zo'n zet niet zou aandurven, maar 
het lijkt ons zeer onwaarschijnlijk dat zijn 
besluit helemaal geen rekening zou hou
den met het gesloten akkoord ! 

Wanneer deze besluiten verschijnen zul
len we kunnen vaststellen dat de « Libre » 
ofwel fijne speurders ter zijner beschikking 
heeft, speurders die zelfs in de laden van 
de ministeriële bureau kunnen snuffelen; 
ofwel een platte leugenaar is, die maar een 
doel nastreeft, zoveel mogelijk verwarring 
stichten ! 

« De Standaard » springt Troclet bij 
liegt de « Libre ». 

Onder deze titel, verscheen in het num
mer van eerste Juni van dit blad een ar
tikeltje dat een aaneenschakeling is van 
leugens. Echt gemeen ! Als verzachtende 
omstandigheid kan worden ingeroepen dat 
de achterlijke redakteurs van dat blad 
geen woord Nederlands kennen. Ze moeten 
voortgaan op 'n vertaler met 'n diktionair-
ken ! 

Om haar totaal tekort aan argumenten 
te verduiken, sleurt de «Libre» er het.. . 
V.N.V. bij ! «De geneesheren wiens op
vattingen « De Standaard » verdedigt, heb
ben verre betrekkingen met het V.N.V. van 
voor de oorlog, kletste de franskiljonse 
krant, en over werkelijke invloed beschikt 
dat groepje niet». 

Er is nooit een beroepsvereniging ge
weest die betrekkingen had met het V.N.V. 
maar, wat de invloed betreft, de « Libre » 
ten spijt, zijn het de opvattingen van dat 
groepje, n.1. paritaire medico-mutualisti-
sche kommitees en een onafhankelijke 
eenheidskontrole, eisen enkele jaren gele
den gelanceerd, die alle instanties, betrok
ken bij de Verzekering tegen Ziekte en In
validiteit, in rep en roer hebben gezet. Een 
deel van die eisen zijn onder schot en da 
lest volgt, want deze opvattingen winnen 
alle dagen veld ! Wie zal uiteindelijk op 
de evolutie van de Ziekteverzekering meest 
invloed hebben gehad, Libre van ons hart , 
dal kleine groepje oif de aftandse Franse 
krant van de Warmoesberg ? 

Wahneer deze regelen zullen verschij
nen, zal de zoveelste interpellatie over de 
Ziekteverzekering hebben plaats gehad ! 
Het zal er nog eens gaan over de oorsprong 
der bedragen, voorgeschoten aan de Lands
bonden met de eeuwige tekorten. Weinig 
nieuws valt hier te verwachten. Waar
schijnlijk opgewarmde kost uit de inter
pellaties van november '55. 

Het verwonderlijkste in heel die parle
mentaire bekvechterij is, dat niemand 
voorstelt een interpellatie te wijden aan 
het vraagstuk van de oorsprong van de 
honderden miljoenen tekorten, of voorstelt 
een kommissie aan te duiden om zo'n on
derzoek te doen ! 

In de grond IS dat niet verwonderlijk, 
want de drie partijen vrezen zo'n kommis
sie. Teveel onregelmatigheden zouden aan 
het licht komen ! 

Ze zullen doorgaan met schreeuwen over 
hun «verantwoordelijkeid» en hun «au
tonomie », maar zwijgen lijk vermoord over 
een precies voorstel tot sanering 1 

De laatste berichten ? 
Minister Troclet dient een wetsvoorstel 

in om de wettelijke basis der ziekteverze
kering te verruimen, basis die natuurlijk 
onder minister Vandendaele geen mm. 
breder was ! 

De allerlaatste berichten ? 
De «KO» is tegen dat wetsontwerp, 

daarbij, de minister heeft ze niet vooraf
gaandelijk geraadpleegd ! Van pretentie 
gesproken ! 

19de Vlaams Nationaal Zangfeest 
Zondag 15 juli a.s. grijpt weer de Hoog

dag van Zingend Vlaanderen plaats. 
Zoals de laatste jaren telkens het geval 

was, zal de ruimte van het Sportpaleis ge
vuld zijn met de duizenden geestdriftig 
zingende Vlamingen. 

Wij roepen gans Vlaanderen op de pro
paganda mede te voeren om dit Zangfeest 
als een hoogtepunt in het Rodenbachjaar 
te helpen uitbouwen. 

.Aanplakbrieven formaat 50 x 70 cm. en 
25 X 35 cm. zijn te verkrijgen op het sekre-
tar iaat van het Algemeen Nederlands 
Zangverbond, Otot-Veniusstraat 15 te Ant
werpen. 

ADRESWIJZIGING 
Van 26 juni af brieven tot de redaktie 

niet meer richten tot Wim Jorissen, Noté-
straat 59, Anderlecht, maar wel tot Wim 
Jorissen, Beethovenstraat 16, Anderlecht. 

BUSSEN VOOR ANTWERPEN 
op zondag 15 juli — 

Voor de grote federalistische vergade
ring te Antwerpen op zondag 15 juli te 
10 u 30 worden bussen ingelegd uit alle 
gouwen. 

Voor West-Vlaanderen : alle inlichtin
gen bij Ir. De Bondt, IJzerlaan 32, Diks-
muide en bij zijn medewerkers. 

Voor Oost-Vlaanderen werden reeds bus
sen besproken voor Gent, St. Niklaas en 
Aalst. 

Voor Aalst zich melden : Dhr. Steenhaut, 
Vooruitzichtstraat 86. 

Voor Gent arrondissement zijn tal van 
bussen voorzien : Men kan zich richten 
tot alle propagandisten. De koördinatie 
geschiedt bij dhr. Omer Van de Kerckhove. 
Brugstraat 3, Aalter. 

Voor Brussel zich melden op het sekre-
tariaat Volksunie, Kartuizerstraat 58, te 
Brussel of 

Brueghel, Lakenstraat 87; 
Voor Limburg zich melden; 
Hasselt : Dylst, Zomerstraat 48; 
Kerkom-St. Truiden : Leenaers, Grote 

Steenweg; 
St. Truiden : Mevr. Brans, St. Trudo-

straat 7; Mr. Libens, Steenweg op Tienen 
38; 

Herk-de-Stad : Ir. Colemont, Kerkstraat 
Nieuwerkerken; 

Maaseik-Neeroeteren : Cuppens Jaak, 
Kerkstraat 8, Neeroeteren; 
Mechelen-aan-de-Maas - Lanaken : Jaak 
Gilissen, Steenweg 49, Mechelen-aan-de-
Maas; 

Riemst-Tongeren : Jorissen, Bloer 33, 
Tongeren; 

Bilzen : Thoelen, Groenstraat 25, Hoe-
selt; 

Tessenderlo : Van Geel, Hulst 90, Tes-
senderlo; 

Neerpelt : René Evers, Dorpstraat 152, 
Overpelt. 

Vlaand er ens Oosthoek, het mooie ge
west Overmaas vraaift hoeken. Onze 
lezers die kunnen helpen, worden hierbi] 
vriendelijk aanf^ezocht dit niet na ie la
ten. 

De 5 verarmde Vlaamse biblioteken in 
ons gewest moeten fris en jong leven kri j
gen. Een rijdende biblioteek kan op de 
markten van Aubel, Bleiberg enz., na de 
zondaghoogmissen modern en vruchtbaar 
werk verrichten. 

Vlaanderen moet ons schone, aangena
me en moderne lektuur zenden. Bladen en 
tijdschriften, gratis of goedkoop uitge
leend, kunnen hier goed werk verrichten. 
Zendt ze ons : opdat wij Overmaas over
stromen. 

U kunt ze bezorgen aan : 
Jos Babyion, Westlaan, 143, Roeselare. Al
bert Huyghe, leperse steenweg, 17/4, Veur-
ne. Roeland Raes, Patijntjestraat, 37, 
Gent. Yolanda Suys, Vijverstraat, 14, Mere. 
St. Theresia-boekhandel, Kapellestraat, 11 
Aalst. Wase Boekhandel, Parklaan, 2, St. 
Niklaas Waas. Alfred Vindevogel, Osw. Po-
nettestraat, 82, Ronse. Uitgeverij Sanderus, 
Baarstraat, 28, Oudenaarde. Maria D'Hont, 
Kerkstraat, 18, Lokeren. t'Karveel, Kerk
straat, 57, Antwerpen. Frans De Meyer, 
William Woodstraat, 12, Borgerhout. Ste-
phan de Wilde, (Brasschaatse Post), Veld-
straat, 11, Brasschaat. Kunsthandel Le
degen, Otterstraat, 42, Turnhout. Gudrun 
Bov-khandel, Em. Jacqmainlaan, 100, Brus
sel. Beatrijs Daenen, Ruelenvest, 99, He-
verlee. Dr. Rob. Lettens, Nieuwstraat, 45, 
Asse. Uitgeverij Heideland, Grote Markt, 
1 Hasselt. 

È 
GENT - EEKLO 
Mededelingen van het Secretariaat 
1) De vertrouwensmannen welke gevraagd 

werden de lijsten van goedgezinden op 
te maken, worden hierbij dringend ver
zocht, deze juist ingevuld terug te be
zorgen aan het in het rondschrijven 
opgegeven adres. Niet uitstellen a.u.b. 
U bespaart ons tijd en geld. 

2) Onze simpatisanten en lezers worden 
uitgenodigd van nu af de deelname aan 
het Vlaams Nationaal Zangfeest te 
Antwerpen en aan onze federalistische 
bijeenkomst in de voormiddag, zo de
gelijk mogelijk voor te bereiden. 

Per gewest, moet minstens een bus 
van 40 man worden ingelegd. Dit voor 
het arrondissement Gent. Zonder tijd 
te verliezen de handen aan het werk. 

3) Alleenstaande jongere nationalisten die_ 
nen kontakt te nemen met de kamera
den uit andere gemeenten. Waar geen 
bus kan worden ingelegd wordt best in 
groep en per fiets de verplaatsing ge
daan. Ook kan men zich in kontakt 
stellen met andere gewesten voor ge-
beurlijke gezamenlijke reis. Die dag 
de leeuwenvlaggen en amnestiewim
pels buiten. Ook de buitenstaander 
moet zien dat een strijdvaardige 
generatie aantreedt. 

4) Jonge elementen die willen aktief me
dewerken op de kolportages melden zich 
bij de groepsleiding. 

Belangrijker dan protesten tegen de 
taaitellingen, tegen overtredingen van de 
taalwetten enz. is : dat Vlaanderen een 
stroming ten gunste van Overmaas groeit 
en Vlaanderen naar Overmaas komt. 

Dat de verenigingen Overmaas-confe-
renties en -avonden organiseren. 

Scholen komt op schoolreis naar Over
maas. Jeugdgroepen komt kamperen, zin
gen en dansen in Overmaas. Zo die groe
pen onder leiding staan van een Over-
maaskenner, kan daar veel goede Vlaamse 
geest uit groeien. 

Katolieke verenigingen trekken op bede
vaart naar Scherpenheuvel, Oostakker enz. 
Waarom niet naar Moresnet-Eikske ? 

In juli e.k. hebben in 's Gravenvoeren 
internationale muzCekwedstrijden plaats. 
Dat vele Vlaamse muziekmaatschappijen 
er naar toe komen. 

Vlaamse toeristen, komt naar Overmaas 
en spreekt Nederlands. Laat de Overma-
zers (in winkels en hotels) geld verdienen 
en simpatie winnen voor onze taal, die ze 
te weinig kennen en waarderen. 

A N T W E R P E N 

BORGERHOUT — Op de laatstgehouden 
vergadering werden nog een deel l idmaat-
schapskaarten geplaatst. Samen met abon
nementenwerving, is nu ook het werven 
van leden begonnen. Te veel kampgeno-
ten maken nog gebruik van onze sociale 
diensten, werkverschaffing en andere, maar 
verwaarlozen de onmiddellijke ledenwer
ving. 

Op deze vergadering werd onder leiding 
van gemeenteraadshd F. van de Vijver een 
bespreking aan ons kongres te Gent inge
zet. Het is verheugend te kunnen vaststel
len, dat Borgerhout aldaar flink vertegen
woordigd was. Een vijftigtal kampgenoten 
mochten wij op dit kongres begroeten, 
welke zich in de verschillende sektiever-
gaderingen hadden verspreid. Ook de lo

kale politiek werd onder de lens genomen 
en wij stellen met genoegen vast, dat de 
invloed der Vlaams Nationalisten zich im
mer vergroot in alle geleidingen van het 
openbaar leven. 

De Antwerpse Luchthaven verdwijnt ! ! ! 
Deze titel kon men voor een paar jaar 

lezen in alle grote dagbladen en dit naar 
aanleiding van de aanleg van het nieuwe 
vliegplein te Oostmalle. Als dit vliegveld 
in ds Kempen af was, zou dit te Deurne-
Antwerpen worden afgeschaft. 

Het komt ons voor, dat men in de minis
teries te Brussel maar traag is in de af
schaffing. Dit heeft het geduld der bewo
ners rond het vliegveld een einde doen 
krijgen en werd er tot een grootscheepse 
aktie overgegaan. In de verschillende wij
ken rond het vUegveld, werd een referen
dum ingesteld en een vragenlijst op 5.000 
eksemplaren verspreid. Wij zijn van oor
deel, dat ook onze lezers belangstelling 
hebben voor deze grootscheepse aktie. Dat 
ook zij, hun oordeel in deze zouden willen 
bekend maken. 

Daarom geven wij hieronder de tekst 
onveranderd van het pamflet dat rond de 
luchthaven werd verspreid. 

BENT U VOOR OF TEGEN HET BEHOUD DER 
LUCHTHAVEN? 

Voor ie bewoners van Groenenhoek, Gitichotet 
en Boekenhergwijken heeft hei vliegveld steeds een 
terrein geweest, dat het voorwerp van vele gesprekken 
was. Vanaf de aanleg in 1926 ©n later de inhuldiging 
in 1932 van de Luchthaven was het spektakulair ele
ment overwegend met de vliegfeesten. Bij de ver-
lengenis van de lijn Antwerpen - Kopenhagen - Malmö 
ter gelegenheid der inhulding, waren er reeds 20 ver
trekkers en aankomsten, Nlaar na de tweede wereld
oorlog was het anders gesteld. Nu ligt daar dat terein 
dat 170 keer groter is dan de Groenplaats te Antwer
pen, praktisch nutteloos, al sedert het einde van de 
oorlog was het anders gesteld. Nu ligt daar dat terrein 
met een uitgerust slgnalisatiesisisteem, personeel en 
lucthaven. Eenieder vraagt zich af waarom dit terrein 
behouden blijft ? Daarbij is het op de stafkaarten met 
een rood kruisje gemerkt en in oorlogstijd onbruik
baar. Het is een vliegveld van derde rang en het ziet 
er naar uit, dat men nog niet zinnens is méér trafiek 
naar Antwerpen te laten komen. 

Na de tweede wereldoorlog hebben meerdere per
sonen zich ingespannen om het handelsverkeer langs 
Antwerpen te kanaliseren, doch men stuitte steeds 
tegen de onwil van bepaalde kanten. De naoorlogse 
regering hebben allemaal bewezen dat zij geen inte
resse hebben voor de Antwerpse Luchthaven. Welnu, 
wij die de belangstelling voor de Luchthaven in alle 
kringen hebben gepropageerd (denk aan de meer dan 
honderd heemkundige avondwandelingen bij nacht-
landdingen) vragen dan ook, dat men zou overgaan 
tot het afschaffen van het vliegveld. Aan de rechtma
tige grondeigenaars, in 1940, verplicht te evacueren, 
moet men hun gronden terugbezorgen. 

Het is een zware plicht vanwege de gemeentebe
sturen van Berchem, Borgerhout, Borsbeek, Deurne, 
borstel en Wommelgem om bij de verschillede mi
nisteries aan te dringen tot het afschaffen van het 
vliegveld. 

Tot de bewoners dezer wijken, doen wij een oproep 
opdat zij ons zouden melden wat zij over de luchtha
ven en het vliegveld denken. 

Daarom vragen wij hen dat zij onderstaand formu
lier zouden invullen en binnen de 14 dagen willen 
bezorgen aan: F. van de Vijver, gemeenteraadslid, 
Vosstraat 87, Borgerhout. 

Bent U van oordeel dat het vliegveld moet verdwij
nen ? Ja .— Neen. 
Waarom ? 

Naam 

Adres 
Ik steun tenvolle de aktie, die er op gericht is, 

aan de gronden van het vliegveld een nuttige bestem
ming te geven. 

Handtekening, 

N. B. De verplicht geëvacueerden van juni 1940, 
zijn vast besloten al hun krachten te verzamelen, op
dat z'.j riet oen ti'eede maal (en m:t hun alle wijk
bewoners) het slachtoffer zouden worden bij een vol
gend gebeurlijk konflikt. 

m 

\ Hasseli-Hotel Warson 1 
: Z A T E R D A G 16 JUNI te 19 uur | 
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