
naüonaal 
weekblai 

Bijvoegsel aan het weekblad « WIJ » nr 3 van 18 januari 1975 

;;%^i^93r' 

18 JANUARI 1975 
WIJ 25 



W I J 20 JAAR 
„.^.j^Vff^Vff'^ri^JKW'lV^fJKtfJiliW' 

1^?^"'^% 

Oe 4 

295 miuw>^" 

VJaalse pto^«<|i** " 
70 mvwoen 

Gaat de _ V\aams« 

BewegwS 
niet aan ' 

Ten gel«^^ 
- ^ ^ a - v [ / . » - - - ^ , , „ „ . . K . . s s E . 

OP BET GEBtEO VAN „ . , a e f - « « ^ " 

men op. N . « . aal» «una j^^pituleteu ^ ^^^^ 

a e ' • - j , ( t " " ' . . 

dat * ' ';iët' .» «'**'„mda't'xe ^ " " ' l » ' ' " * " ' * * " w"»»''* 

H e . c n . - * \ " c n S a W - ' t e 

od ge^"*' 
(ia»—- „ b i j s f — steens «'"^'Aat, die de 

»"** ".h^P b e i e n " " " ' 

„ J N 0 V E R 1 « ^ « ° - - ' > - * « " - " -

.neen et 

. ruiiO" 
„PT GEBIE" ' • - „,ddenW\as5c'" - ^ „ o o -

^^ n de belangen <UJ ^'^i** te so^'»^tar bestaan 

Vt««"Xoirhet tTe.«eV%"a&-^ ̂ *" 
'AUbe*^---rerexeUstan---

: ; : : N O B O « « C E B X - . . . „ _ . e t a , , -

"'^ . . . a n d e U n 

haar traai""--

a a r * ' ' " " - _ ^ . . i K . 

en 
bel 

UI' ** mün ni*i' enP0°^^ 
„erenoeei gi ^ „v,pe\ W*'' 

i i«ie*.° treil de J,^,|laawege 

vel*')'" ,„=ie van oe î  .egering 
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20 JAAR W I J 

Je hebt een wat ongewoon 
(extra) nummer van ons week
blad «Wi j » in handen. Om het 
eens wat plechtig te zeggen : 
een jubileumbijiage. Ons blad 
is immers zopas twintig jaar 
geworden en daarom wilden wij 
onze lezers eens met een ex
traatje verwennen. 

Twintig jaar is een hele tijd in 
het harde persbedrijf, vooral 
voor een politiek opinieblad als 
het onze. Want ons blad is echt 
niet gestart onder het geknal 
van champagnekurken en met 
de gelukwensen van de voor
aanstaande burgers in dit land... 
Vele lange jaren zijn wij met 
ons blad — en met de jonge 
partij waarvan het de spreek
buis altijd is geweest — door 
een woestijn van onverschillig
heid en miskenning getrokken. 
Het was een optornen tegen al 
wat gevestigd was en niet ver
ontrust wilde worden, tegen <)e 
oude zekerheden van deze 
kunstmatige Staat, tegen alles 
wat reeds lang geordend was en 
niet mocht ontredderd worden. 
Ons blad heeft de Vlaamse op
standigheid gepredikt vanaf de 
eerste dag, de schaapachtigheid 
en Lamme Goedzakmentaliteit 
zonder ophouden bestreden. Het 
heeft week na week gepleit voor 
Vlaanderens recht en is steeds 
heftig van leer getrokken tegen 
wat het als onrecht aanzag. On
genadig was het voor valse 
schijn, maar soms kinderlijk blij 
om één enkele overwinnings
vrucht. 
Het was het blad van een woe
dende generatie jonge Vlamin
gen die in de vijftiger en zesti
ger jaren verwoed storm hebben 
gelopen tegen de unitaire struk-
turen van de Belgische Staat. 
Van een generatie ook die, ge
leerd door de lessen van het 
verleden, rationeel en doelma
tig de weg voor Vlaanderen wil
de vrijmaken. Het blad ten slot
te van die Vlamingen van alle 
generaties welke voor Vlaande
ren d^ zee zouden leegschep-
pen, cimdat zij dit landje zo lief 
hebben. 
Voor al deze mensen, waarvan 
velen reeds wat zilverglans op 
de slapen hebben, brachten wij 
een aantal foto's uit die voorbije 
twintig jaren van strijd bijeen in 
de volgende bladzijden. Wij zijn 
ervan overtuigd dat zij ook hen 
zullen aanspreken, die het alle
maal niet hebben meegemaakt. 
Het zijn beelden uit een strijd-
episode, ze vertellen over die 
reeds oude Vlaamse ontvoog-
dingsstrijd die zovele vormen 
kan aannemen, maar nooit zal 
ophouden tot de dag dat Vlaan
deren onbelemmerd weer zich
zelf kan zijn. 

Voor al die mensen hebben wij 
ook die teksten bijeengebracht 
die herinneren aan de donkere 
nacht van Vlaanderen na de 
tweede wereldoorlog, en aan de 
moeilijke, harde maar ten slot
te schone eerste jaren van de 
nieuwe partij en het nieuwe 
blad. 
Wij zijn met ons blad allemaal 
twintig jaar ouder geworden. Er 
is veel gebeurd, er is veel ver
anderd, er moet nog zo ontzet
tend veel verbeteren. « Wij » zal 
niet blijven staan bij deze her
inneringen aan gisteren, maar 
begint aan het volgende decen
nium van zijn bestaan met de
zelfde verbeten strijdwil waar
mee het is begonnen. 
Doorheen de wisselingen van 
het dagelijkse gebeuren, in een 
andere tijd zal de oude strijd-
banier altijd weer door nieuwe, 
jonge handen worden verder ge
dragen. Tot de droom van zo
vele flamingantengeneraties zal 
zijn vervuld. 
Het is met warme vriendschap 
en met dankbaarheid dat ik te
rugdenk aan allen, ik durf echt 
geen namen noemen uit vrees 
er één enkele te vergeten, — 
die in de loop der jaren zich 
voor het blad hebben ingezet. 
Aan de drukker en zijn mensen 
van « den atelier », aan de men
sen van het sekretariaat, de ve
le naamloze « kolporteurs » die 
het in de eerste jaren hebben 
bekend gemaakt. Vanzelfspre
kend aan allen zonder uitzonde
ring die er — al was het maar 
heel tijdelijk — teksten voor 
schreven, tekeningen of foto's 
voor maakten. Aan allen ten 
slotte die door het werven van 
abonnementen de leefbaarheid 
van « Wij » hebben verzekerd 
en dit ook morgen, daar betrou
wen wij vast op, verder zullen 
doen. 
Naast het eresaluut dat ik el
ders breng aan de pioniers Van 
der Eist en Jorissen, die in de 
aanvangsjaren vrijwel alles al
leen deden — dus ook het blad 
— hecht ik er toch aan heel in 
het biezonder de onschatbare 
verdiensten te onderstrepen van 
Toon van Overstraeten, jaren
lang de kreatieve en meester
lijke improvisator die wonderen 
wist te verrichten nagenoeg 
zonder middelen. En van Staf De 
Lie, jarenlang zijn rechterarm, 
die zo heerlijk kon schrijven 
over zijn Antwerpse polders en 
over de veldbuiken van het Pa-
jottenland. 
Zij hebben aan de huidige re-
daktie de fakkel doorgegeven. 
Wij hopen hem nog vele jaren 
fel brandend te houden. 

hoofdredakteur 
Paul Martens 

V.ü(miC^^^ 

Toon van Overstraeten, 
hoofdredakteur in de zes
tiger jaren. 

Staf De Lie, <• Wij '-re
porter en Uilenspiegel 

De niannen van « den atelier 

De fiuidige redakteurs. V.l.n.r. f^oger Corty. Paul Martens en Maurits Van üedekerke. 

Verantw. uitg. : F. Van der 
Eist, Beizegemstraat, 20, 1120 
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W I J 20 JAAR 

De hierna volgende tekst, van de hand 
van mr. Frans Vander Eist, namen wij 
over uit zijn pas verschenen boek « 20 
jaar Volksunie », evenals tal van foto's 
die wij afdrukten in deze speciale bij
lage. Wij danken hem daarvoor van 
harte. 
Het boek « 20 jaar Volksunie » kan 
besteld worden door storting van 400 F 
op prk 000-0147697-63 van de Volks
unie vzw. Voldersstraat, 7, 1000 Brus
sel. Zie ook de bestelbon op p. 48. 

de repressie 
en de epuratie 

Wanneer wij de naoorlogse situatie in 
Vlaanderen willen schetsen is het 
haast vanzelfsprekend dat wij in de 
«erste plaats de aandacht vestigen 
op de gevolgen van de repressie- en 
epuratiepolitiek zoals die na de oor
log gevoerd werden. Men kan zich 
thans nog moeilijk de werkelijke ter
reur voorstellen die na de oorlog in 
Vlaanderen heerste en die uitgeoefend 
werd door alle anti-vlaamse machten 
in de Belgische Staat in een uitbar
sting van haat tegen alles wat Vlaams 
was. 
Het moge volstaan in dit opzicht te 
verwijzen naar de ongestraft gebleven 
dinamitering van de IJzertoren, het 
monument voor de Vlaamse gesneu
velden uit de eerste wereldoorlog, en 
naar de exekutie van de oude, gebrek-
kelijke dr. August Borms, die tijdens 
de tweede wereldoorlog geen rol van 
enige politieke betekenis gespeeld 
had. 
Repressie en epuratie werden doelbe
wust aangewend in een geest van 
Belgisch staatsnationalisme om de 
Vlaamse Beweging en in de eerste 
plaats de harde kern ervan, het Vlaams-
nationalisme, te verpletteren en uit te 
roeien met wortel en tak. 
Tienduizenden en tienduizenden men
sen, mannen en vrouwen, ouderlingen 
en kinderen, werden totaal willekeu
rig en zonder vorm van proces aange
houden en opgesloten veelal in mens
onwaardige omstandigheden in inter
neringskampen en gevangenissen. Het 
juiste aantal heeft men nooit gekend 

HEERSTE 
VLAANDEREN EEN 

of in ieder geval nooit bekend ge
maakt. Uitzonderingsrechtbanken, de 
krijgsgerechten, samengesteld uit ver
tegenwoordigers van de twee meest 
anti-vlaamse kasten in het land, offi
cieren en magistraten, veroordeelden 
aan de lopende band tot de zwaarste 
straffen. Meer dan 400.000 dossiers 
werden geopend, waarvan weliswaar 
na verloop van tijd het grootste deel 
geklasseerd werd. De omvang van de 
repressie, de onmacht en de rechte
loosheid van de verdachten, de zwaar
te van de straffen, alles droeg er toe 
bij om een atmosfeer van terreur te 
verwekken. Naast diegenen die ge
rechtelijk vervolgd werden, waren er 
tienduizenden die door de epuratie 
getroffen en gebroodroofd werden, 
ledere uiting van vlaamsgezindheid 
was voldoende om verdacht te zijn. 
Het feit lid geweest te zijn van het 
VNV of van enige andere Vlaams-na-
tionale vereniging volstond om levens,-
lang beroofd te worden van politiekp 

de gevolgen ervan zijn onoverzien
baar. Het Vlaams-nationalisme was 
volledig verpletterd. Wie dierf nog 
roeren ? Zelfs zij die men niets kon 
ten laste leggen werden wegens lid
maatschap of aanwezigheid op een of 
andere Vlaamse manifestatie tijdens 
de oorlog, van hun rechten beroofd en 
diensvolgens meestal ook gebrood
roofd : een ganse reeks beroepen 
werd hen ontzegd. Schrijvers of dich
ters mochten niet meer publiceren. 
Schilders mochten niet meer tentoon
stellen. Toneelspelers en musici moch
ten niet meer optreden. Leraars moch
ten niet meer onderwijzen. Enz... 
Herinneren wij er aan dat België la
ter, onder de bedreiging van een ver
oordeling door het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens deze schan
delijke wetgeving heeft moeten wij
zigen. 

Ontelbaar waren de families in het 
Vlaamse land die een of meer familie
leden telden die door de repressie of 

Dr. August Borms, door de Belgische « justice de roi nègres 
deeld en gefusilleerd in de rijkswachtkazerne te Etterbeek. 

ter dood veroor-

én burgerlijke rechten. Vooral de 
Vlaamse intellektuelen moesten het 
ontgeld'en. Zij werden ongenadig ver
volgd. Zelfs de enige Nobelprijs die 
Vlaanderen gekend heeft prof. dr. Cor-
neel Heymans werd als hoogleraar ge
schorst en moest voor een tuchtkom-
missie verschijnen. Praktisch alle nog 
in leven zijnde Vlaams-nationale par
lementsleden werden vervolgd en ver
oordeeld, op een paar na. 
De werkelijke omvang van de repres
sie en de epuratie in Vlaanderen en 

de epuratie getroffen waren. Velen 
werden daarenboven veroordeeld tot 
reusachtige bedragen, die hun bezit 
ver overtroffen, ten titel van schade
vergoeding aan de Belgische Staat. 
Deze terreurgolf die over Vlaanderen 
spoelde trof praktisch uitsluitend die
genen die gehandeld hadden uit poli
tieke overtuiging, terwijl de meer 
winstgevende vormen van kollabora-
tie, nml. de ekonomische en de finan
ciële ongestraft bleven. 
De repressie was in hoge mate on

rechtvaardig door haar eenzijdigheid, 
door haar mateloosheid, door de haat 
die al te merkbaar was : men wilde 
niet alleen straffen, maar uitstoten uit 
de samenleving, broodroven, tot ar
moede brengen. Incivieken hadden 
geen rechten meer. Zij waren recht-
loos. 
Officiële cijfers kunnen geen idee ge
ven van de werkelijke omvang van de 
repressie en de epuratie. Hoevelen 
zijn er niet, die niet veroordeeld wer
den, maar niettemin aangehouden wer
den, opgesloten, gebroodroofd. Is het 
dan te verwonderen dat de Vlaamse 
Beweging volledig verlamd werd, dat 
de grofste wantoestanden in dergelijk 
klimaat terug mogelijk werden, dat de 
taalwetgeving volledig genegeerd 
werd. Wie dierf nog protesteren ? Er 
heerste een beangstigende stilte in 
Vlaanderen. Wanneer de eerste, mis
lukte aanslag op de IJzertoren ge
pleegd werd, was er niemand, geen 
enkel Vlaams dagblad dat durfde pro
testeren. Iedereen zweeg. Zij die nog 
hun stem lieten horen waren de rene
gaten, zij die hun eigen Vlaams verle
den verloochenden en aandrongen op 
nog strenger bestraffing. 
In « De nieuwe Standaard » werd ge
protesteerd omdat de goederen van 
de incivieken niet in beslag genomen 
werden, omdat de Staat naliet schade
vergoeding te eisen, omdat de diplo
ma's niet ontnomen werden van « in
civieken » die tijdens de oorlog gestu
deerd hadden ! 

Het was voor velen in Vlaanderen een 
pijnlijke ervaring te moeten vaststel
len dat de katolieke Vlamingen mee
deden met een repressie die kenne
lijk eenzijdig gericht was tegen hun 
geloofsgenoten, de moed misten om 
zich te verzetten tegen de doelbewus
te hetze van kommunisten en socia
listen. Tevergeefs vestigden de ge
troffenen en hun families hun hoop op 
de CVP. Hun stemmen, voor zover zij 
kiesrecht hadden, gingen naar de CVP 
en bezorgden aan de CVP zelfs de vol
strekte meerderheid in 1950. 
De verbittering over de lakse houding 
van de Vlaamse CVP ten overstaan van 
de repressie heeft ongetwijfeld velen 
van deze partij verwijderd. Het vlaams-
hatend karakter van de repressie, de 
zichtbare gevolgen ervan voor de 
Vlaamse Beweging, brachten ongetwij
feld velen in Vlaanderen, ook al waren 
zij zelf niet getroffen door de repres
sie, tot nadenken. Een nadenken dat 
hen tot bepaalde konklusies bracht in 
verband met de unitaire Belgische 
Staat, de unitaire Belgische partijen, 
de machtsverhoudingen in België, de 
toekomst van de Vlaamse' Beweging. 
Een van de drijfveren die geleid heb
ben tot de pogingen om opnieuw een 
Vlaams-nationale partij op te richten 
vindt hier zijn oorsprong. Doch de 
motivatie ligt dieper dan alleen maar 
in een veroordeling van de repressie. 
De repressie was simptomatisch voor 
de situatie van Vlaanderen in België. 
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20 JAAR W I J 

BEANGSnGENDE STILTE 
de ylaamse 
beweging 
na de oorlog 

Wat bleef er nog over van een strij
dende Vlaamse Beweging na de oor
log ? Zo goed als niets. Men hoorde 
aanvankelijk alleen de stemmen van 
hen die er zich met Louis Kiebooms 
over verheugden dat de Vlaamse Be
weging eindelijk verlost was van « de 
ziekelijke uitwas van l iet Vlaams-Na-
tionalisme ». 
De Moniteur van het Vlaams verraad 
was toen het dagblad « De Nieuwe 
Standaard », uitgegeven door een NV 
De Gids, waarvan de aandeelhouders 
waren Frans Van Cauwelaert, Theo 
Lefevre, Robert Vandekerckhove, Au
gust Cool, Ludovlc Moeyersoen, Franz 
Van Dorpe, e.a. In dit blad schreef 
Tony Herbert dat het moest gedaan 
zijn met de Vlaamse Beweging. 
« Er zijn nog steeds Vlamingen die aan 
vervolgingswaanzin lijden en geloven 
dat de Walen het ganse staatsbestuur 
willen accapareren; er zijn Walen die 
met hetzelfde euvel behept zijn. Het 
is bij de enen zowel als bij de ande
ren een minderwaardigheidskomplex, 
een ziekelijk verschijnsel ». (« De 
Nieuwe Standaard », 22-23 april 1945). 
Een waarnemend hoofdredakteur van 
dit blad, Maurice Roelants, schreef 
in - Elzeviers Weekblad » (15.12.1945): 
« Anderzijds moet erkend worden dat 
de Vlaamse taal- en herstelbeweging 
politiek gezien haar eindstadium over
schreden heeft .. Inmiddels wijst alles 
op het uitschakelen van de Vlaam«e 
Beweging als splijtzwam in het Bel
gische politieke leven ». 
Het toppunt werd bereikt enkele jaren 
later, in een brochuurtje dat Jan Boon 
in 1949 uitgaf onder de schuilnaam Hen
ri Dorsvelt : « De laatste loodjes ». 
Hierin wordt de Vlaamse Beweging als 
een uiting van « kollektieve verdwa
zing » bestempeld. Vlaanderen, de 
Vlaamse volksgemeenschap worden 
doodgewoon gelikwideerd als « een 
vrucht van onze verbeelding » : zij 
bestaan niet. De enige werkelijkheid is 
België. Het ideaal moet voortaan zijn : 
perfekte, voorbeeldige Belgen te zijn 
die moeten ophouden met hun pietlut
tige zogenaamde Vlaamse grieven, die 
blijk moeten geven van grootmoedig
heid ten opzichte van hun Franstalige 
landgenoten. De taalstrijd is slechts 
een belachelijke en volkomen doel
loos geworden overblijfsel uit een 
vroegere periode ! Dit was dan het 
logisch eindpunt : de volledige kapitu-
latie, de likwidatie, het einde van de 
Vlaamse Beweging. 

Dit schreef niemand minder dan Jan 
Boon, direkteur-generaal van het NIR, 
eens een Vlaamse voorman, strijder 
voor de « herovering van Brussel » ! 
Belangrijk is dat hij een strekking 

vertegenwoordigde, waartoe ook de 
vroegere Vlaams-nationalist Tony Her-
bert behoorde en waarvan het dag
blad « De Nieuwe Standaard » de 
spreekbuis was. (Later « De Nieuwe 
Gids »). Dit werd geschreven op een 
ogenblik toen tienduizenden Vlamin
gen vervolgd werden en de Vlamingen 
zienderogen terrein verloren. 
Het was pijnlijk, het was wansmake
lijk, het was vernederend. 
Moeizaam, zeer moeizaam kwam er 
stilaan enige reaktie van Vlaamse 
zijde. Het was de Vlaamse socialist 
Raymond Herreman die in augustus 
1945 een brochuurtje publiceerde on
der de titel « Vlaanderen let op uw 
zaak ! ». Hierin schreef hij zeer nuch
ter : « De hoofden van de Belgische 
politiek verkeren in de waan dat met 
de verdwijning van het VNV ook de 
Vlaamse Beweging als dusdanig is uit
geschakeld ». Pas in september 1946, 
twee jaar na de « bevrijding » durfde 
het Davidsfonds het aan een kongres 

de lijsten van de CVP, vond het be
droevend dat de Vlamingen sedert de 
bevrijdmg nederlaag op nederlaag ge
leden hadden. Voor het eerst liet 
Frans Van Cauwelaert zijn stem ho
ren. Vooral echter om uiting te geven 
aan zijn wrok tegen de Vlaams-natio
nalisten : « Wij mogen echter ons 
Vlaams ideaal niet bezoedelen om da
den te dekken van mensen die op 
onbetwistbare wijze tekort gekomen 
zijn aan hun plicht tegenover het Va
derland ». Hij wilde niet vergeven, hij 
bleef op zijn officieel Belgisch stand
punt staan. 
Van officiële zijde, noch vanwege de 
regering, noch vanwege de politieke 
partijen, was er ook maar de minste 
belangstelling voor de Vlaamse pro
blemen. Slechts enkelingen, zoals een 
Gerard van den Daele, lieten af en 
toe hun stem horen om wantoestan
den aan te klagen doch vonden in hun 
eigen partij zelfs geen gehoor. 
De belgicisten of Vlaamse minimalis-

De IJzertoren werd na de tweede wereldoorlog door onbekenden (?!) gedynami-
teerd en volledig vernield. Theo Lefèvre gaf als kommentaar : - Hij ligt er, en hij 
ligt er goed... ». 

te houden .Er waren een 60-tal perso
nen aanwezig en uit de zaal gingen bit
tere stemmen op. Drie jaar na de 
bevrijding kwam voor het eerst de 
« Katolieke Vlaamse Landsbond » van 
Van Cauwelaert weer samen. De voor
zitter, senator A. Bouweraerts legde 
er plechtig de potsierlijke verklaring 
af : « In naam van het Dagelijks Be
stuur verklaar ik dat de Landsbond 
geen bestuurlijke scheiding in België 
nastreeft en dat het imperialisme nooit 
in onze bedoeling heeft gelegen ». 
Imperialisme 1 Volksvertegenwoordi
ger Leo Scheere noemde er « de zo
genaamde meerderheidsmentaliteit van 
na de oorlog als zou de Vlaamse strijd 
gestreden zijn, zeer verderfelijk ». 
Leo Delwaide, die geweerd was van 

ten hebben na de oorlog — zoals trou
wens reeds na de eerste wereldoor
log — de kans gehad om te bewijzen 
dat het Vlaams-nationalisme, dat een 
Vlaams-nationale partij overbodig wa
ren. Indien zij enig vertrouwen inge
boezemd hadden, indien zij ook maar 
iets verwezenlijkt hadden, indien zij 
blijk gegeven hadden van een mini
mum aan Vlaams zelfrespekt en Vlaam
se moed, het Vlaams-nationalisme dat 
door de kollaboratiepolitiek een odium 
op zich geladen had en door de re
pressie verpletterd was zou waar
schijnlijk nooit een herleving gekend 
hebben. Hetgeen voor de oorlog lang
zaam en moeizaam veroverd was werd 
zonder slag of stoot prijsgegeven. 
Weldra waren de verhoudingen in het 

leger, in de diplomatie, in de magis
tratuur, in de departementen, in de 
parastatale instellingen voor de Vla
mingen verworden tot schreeuwende 
wantoestanden. Het was alsof er geen 
taalwetten meer bestonden, 
in de Brusselse agglomeratie werden 
duizenden V l a a m s e kinderen uit 
Vlaamse klassen overgeplaatst in 
Franse klassen, zodat het aantal kin
deren in de Vlaamse klassen op en
kele jaren op minder dan de helft 
terugviel. Ik kan getuigen in mijn ei
gen naam, maar ongetwijfeld was ik 
niet de enige, dat ik mij in die jaren 
diep geërgerd heb over deze kruipe
rige, makke, ruggegraatloze politiek, 
gepaard met ijdele grootspraak en een 
zgn. meerderwaardigheidsgevoel dat 
op niets berustte, over de stelselma
tige ondermijning van de Vlaamse 
strijdbaarheid; over de pogingen om de 
hand te leggen op de IJzerbedevaart en 
deze te verbasteren tot een Belgische 
manifestatie, de hand te leggen op de 
Zangfeesten, om deze onder de kon-
trole van de CVP te stellen; over een 
repressie die ontaard was in een anti-
Vlaamse terreur; over een gang van za
ken die het mij duidelijk maakte dat de 
Vlaams-nationalisten gelijk hadden : ik 
schreef toen mijn brochure « Vlaamse 
Beweging en Vlaams-Nationalisme », 
onder het motto, ontleend aan Lodewijk 
Dosfel : « Ik voorspel geen zekere 
zegepraal doch ben overtuigd dat 
Vlaanderen opstaat of valt met de 
zege of de nederlaag van het Vlaams-
nationalisme, dat in het gecentrali
seerde België geen heil is voor Vlaan
deren als organisch-kulturele eenheid, 
als volk, doch in een federalistisch 
België misschien wel ». 
Wie zich niet kan terugplaatsen of 

. indenken in de toestanden in dit land 
in de jaren na de oorlog zal nooit 
begrijpen hoe en waarom de Volks
unie ontstaart-is. 

De situatie waarin de Vlamingen zich 
lieten dringen wordt nog het best ge
kenschetst door de samenstelling der 
opeenvolgende regeringen. De nieuwe 
regering Pierlot die in september 1944, 
na de bevrijding, werd samengesteld 
en waarin alle partijen vertegenwoor
digd waren, de kommunistische partij 
inbegrepen, telde 19 ministers. Daar
van waren er 13 Franstaligen tegen
over slechts 6 Nederlandstaligen. 
De eerste regering Van Acker, die in 
februari 1945 aan het bewind kwam, 
telde op 18 ministers 12 Franstaligen 
en 6 Nederlandstaligen. 
Nog erger was het met de tweede 
regering Van Acker, gevormd in au
gustus 1945, waar er amper 3 of 4 
Vlaamse ministers waren (Van Acker, 
Herman Vos, Van Glabbeke (?) en 
Basyn (?) op 18. 
Niet beter was het gesteld met de 
regering Spaak van 13 maart 1946, met 
een verhouding van nauwelijks 4 Ne
derlandstaligen tegenover 12 Frans
taligen. In de derde regering Van 
Acker waren er hoogstens 4 Neder
landstalige ministers tegenover 15 
Franstaligen. Zo gaat het verder, met 
de regering Huysmans, die 5 Vlaamse 
ministers telde op 19. 
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Iets beter was de verhouding in de 
regering Spaak - Eysl<ens van maart 
1947 : op 19 ministers wraren er 8 die 
men met veel goede wil kon beschou
wen als Vlaamse ministers. In de re
gering Eyskens van augustus 1949 
kan men op 17 ministers nauwelijks 
7 Vlamingen vinden. 
Bestendig wordt de Vlaamse meerder
heid in dit land in de opeenvolgende 
regeringen geminoriseerd. Er is geen 
enkele regering waarin de Vlamingen 
behoorlijk vertegenwoordigd zijn. Het 
betert noodzakelijkerwijze ten tijde 
van de homogene CVP-regering van 
1950 tot 1954, maar alhoewel de drie 
vierden van de CVP-kiezers en van de 
CVP-mandatarissen Vlamingen waren, 
kregen de Franstallgen steeds even
veel of meer ministers. 
In de homogene CVP-regering Van 
Houtte waren er op 16 ministers 
hooguit 6 of 7 Nederlandstaligen. 
Het verbeterde niet onder de linkse 
regering die in 1954 aan het bewfnd 
kwam : hooguit 7 Vlamingen op de 16 
ministers. 
Ook in de regering Eyskens-Lilar, van 
einde 1958, zijn de Vlamingen nog 
steeds zwaar in de minderheid : op 
19 leden die de regering aanvankelijk 
telde (later kwamen er nog een paar 
Franstalige ministers bij) waren er 
nauwelijks 7 of 8 Nederlandstaligen 

Deze minorisatie van de Vlamingen m 
de opeenvolgende regeringen bewees 
reeds hun politieke zwakheid. In de 
schoot van de unitaire Belgische par
tijen was hun positie en hun invloed 
niet beter. Het bestuur van de CVP 
was paritair samengesteld, evenveel 
Franstallgen als Nederlandstaligen, 
wat geenszins de werkelijke machts-
verhoudmg qua aantal kiezers weer
spiegelde. Daarenboven waren de Ne
derlandstaligen op verre na allemaal 
geen strijdende Vlamingen ! 
Een Vlaamse Katolieke Kamergroep 
werd op 7 december 1950 opgericht. 
In de Senaat duurde het tot 15 juli 
1953 vooraleer er op officieuse wijze 
een Vlaamse CVP-groep gevormd 
werd. 
De partij was stevig In handen van de 
Franstallgen, wat o.m. bewezen wordt 
door de eerste ministers en de minis
ters die tot de CVP behoorden en 
door de partijvoorzitters. 
Indien de CVP het in de jaren vijftig 
al eens aandurfde afzonderlijke « stu
diedagen » te houden, duurde het tot 
december 1965 vooraleer op het CVP-
partijkongres te Luik beslist werd dat 
beide « vleugels » een zekere auto
nomie verleend werd « op het gebied 
van de kuituur en het onderwijs ». 
Dit IS meer dan twintig jaar na de oor
log ! 
Ongetwijfeld waren er in de rangen 
van de CVP enkele « vrijschutters », 
enkele Vlaamsgezinden zoals Gerard 
Van den Daele, Jan Verroken, e.a. 
doch zij hadden geen enkele invloed 
op de door de partij gevoerde politiek. 
Zelfs ten tijde van de homogene CVP-
regering [1950-1954) werd niets be
reikt. De heer Todts stelt het vast : 

« Nieuwe Vlaamse verworvenheden 
komen tijdens het homogene bewind 
inderdaad niet tot stand omdat de 
katolieke Walen zich hiertegen ver
zetten ». (« Hoop en Wanhoop der 
Vlaamsgezinden >, deel I, biz. 201). 
Deze CVP was niet alleen in haar 
struktuur unitair, maar evenzeer m 
haar programma en in haar politiek. 
Hoogstens werd er gewag gemaakt in 
het partijprogramma van « decentrali
satie », doch iedere vorm van federa
lisme werd afgewezen. 
Men dient er rekening mee te houden 
dat het met deze unitaire CVP was 
dat de Volksunie bij haar ontstaan ge-
konfronteerd werd. 
Het komt overbodig voor er op te 
wijzen dat In de schoot van de BSP 
en van de liberale partij de toestan
den in Vlaams opzicht niet beter 
waren en dat deze partij voor de 
Vlaamse problematiek geen de minste 
belangstelling opbrachten. 

de sociaal-
ekonomische 
toestanden in het 
naoorlogse 
Vlaanderen 

Op sociaal-ekonomisch gebied was 
Vlaanderen in de naoorlogse periode 
een verwaarloosd en onderontwikkeld 
gewest. Er was een ontstellend gemis 
aan werkgelegenheid met al de ge
volgen van dien. 
Volgens de studie over « Het Vlaams 
Bedrijfsleven » door het VEV in 1952 
gepubliceerd was er in 1951 in Wallo
nië of te Brussel praktisch geen werk
loosheid, in Vlaanderen daarentegen 
bedroeg het aantal volledige werklo
zen ongeveer 18 % van het totaal 
aantal loon- en weddetrekkenden on
derworpen aan de sociale zekerheid. 
Volgens prof. F. Van Mechelen in zijn 
boek « De ontwikkeling van de volks
kracht in Vlaanderen » (1957) bedroeg 
het aantal bezoldigde arbeidskrachten 
in Vlaanderen ongeveer 1.100.000. 
Hiervan vonden nauwelijks 65 % 
werkgelegenheid in het Vlaamse land. 
In de voorafgaande periode van tien 
jaar schommelde het aantal werklozen 

Toen de Belgicisten o.l.v. de fransdolle Brusselaar Fosty in 1953 een « herstel
bedevaart ' inrichtten naar Diksmuide, botsten zij in Vlaanderen op felle tegen
stand. De rellen rond de « Fostybetoging » brachten Bob Maes e.a. op het bankje 
(1955). Zij werden o.m. door Herman Wagemans en Mon Van Dieren verdedigd. 

tussen de 85.000 en de 275.000. Op het 
vierde Vlaamse Wetenschappelijk Eko-
nomisch Kongres te Leuven in 1959 
werd ook de aandacht gevestigd op 
de zgn. « verdoken werkloosheid » : 
« het overschot aan arbeidskrachten 
komt slechts gedeeltelijk tot uiting in 
de officiële statistiek van de werk
loosheid, want het Vlaamse land is 
ook gekenmerkt door de aanwezigheid 
van een aanzienlijke verdoken werk
loosheid, nml. in die produktiesekto-
ren waar de menselijke arbeid zeker 
niet wordt gebruikt met de lioogst 
mogelijke produktiviteit of zelfs maar 
met een redelijke produktiviteit. Hier
bij dient gedacth aan zovelen die in 
de landbouwsektor, in sommige kleine 
industrieën en in de distributiesektor 
gebezigd worden »: (Verslagboek, bIz. 
172). Naast de openlijke en de verdo
ken werkloosheid waren er ongeveer 
225.000 Vlaamse pendelarbeiders, in 
Wallonië, te Brussel of in Noord-
Frankrijk tewerk gesteld. De mobili
teit van de Vlaamse arbeidskrachten 
werd ten voordele van de Waalse 
ekonomie door de Staat gesubsidieerd 
door goedkope arbeidersabonnemen
ten op het spoor ten bedrage van 
meer dan één miljard fr. per jaar. Ten 
slotte moet ook nog gewezen worden 
op de uitwijking. Volgens prof. De-
vreker (. Welvaartsproblemen in 
Vlaanderen » 1958) bedroeg het uit
wijkingsoverschot voor de periode 
1947-1956 : naar Wallonië 32.700 en 
naar Brussel 32.595 eenheden. 
Een sociaal gevolg van deze toestand 
was dat de lonen en wedden in het 
Vlaamse land gemiddeld 25 % lager 
lagen, wat een minderinkomen voor 
de loon- en weddetrekkenden verte
genwoordigde van 2 è 3 miljard fr. per 
jaar. Nogmaals volgens prof. Devreker 
bereikte het nationaal inkomen in het 
Vlaamse land zowat 37 a 42 % van het 
nationaal inkomen in België en dat 
met een bevolkingsaandeel van meer 
dan 51 %. 

Al deze gegevens wijzen op de ont
stellende achterstand van het Vlaamse 
landsgedeelte, zonder dat er toen 
sprake was van « nationale solidari
teit » of zonder protest vanwege sin-
dikaten of politieke partijen ! Vlaan
deren werd aan zijn lot overgelaten. 
In hogervermelde studie over het 
Vlaams Bedrijfsleven lezen we bv. in 
verband met de zgn. Marshall-hulp, 
na de oorlog door de VSA verleend 
aan de West-Europese landen : « De 
aanspraken van het Vlaamse land zijn 
des te meer gemotiveerd daar de Mar
shall-gelden tot heden In grote mate 
werden aangewend tot verbetering en 
uitrusting der nijverheid in Wallonië 
gevestigd ». 

Nog in 1959, op het Vlaams Weten
schappelijk Ekonomisch Kongres, wist 
een man als prof. dr. Gaston Eyskens 
niets anders aan te bevelen dan de 
massale uitwijking van Vlaamse ar
beidskrachten. « Wellicht moet men 
durven denken aan migraties in een 
grotere ruimte waarvan de Euromarkt 
het perspektief opent. Nu is de senth 
mentele inslag die bestaat in verband 
met het bestrijden van strukturele 
werkloosheid zeer groot en velen zul
len niet aanvaarden dat men oplossin
gen zou voorstellen of uitwerken die 
er toe leiden een verhuizing te ver
wekken van een gedeelte van de be
volking ». (Verslagboek, blz. 174). Op 
het Vlaams Wetenschappelijk Ekono
misch Kongres van 1953 had prof. dr. 
G. Eyskens het nog duidelijker gefor
muleerd : « Het is vanwege de Vla
mingen misplaatst sentimentalisme 
zich te verzetten tegen een verplaat
sing van arbeidskrachten naar Wallo
nië. 

De werkliedentreinen en het verblijf 
der arbeiders in Wallonië, gescheiden 
van hun familie zijn moreel en sociaal 
ongunstige oplossingen. Het ware veel 
beter dat een deel van onze Vlaamse 
arbeidersbevolking zich voor goed in 
Wallonië zou gaan vestigen ». (Hande
lingen van het Vlaams Wetenschappe
lijk Ekonomisch Kongres — Leuven 
16-19 april 1953, blz. 157). 
Herinneren wij er aan dat de heer 
Eyskens tot de ACW-strekking be
hoorde in de CVP I Dat was het dus 
wat men de Vlaamse arbeidskrachten 
aan te bieden had. Geen sprake van 
het scheppen van werkgelegenheid 
in het Vlaamse land, van industriali
satie. Dit mocht blijkbaar niet, want 
wanneer er voor het eerst sprake was 
van staatssubsidie voor de ekonomie 

schreef de FIB op 1 april 1959 een 
brief aan de eerste-minister waarin 
o.m. te lezen stond « insiste pour 
qu'aucune mesure ne soit prise qui 
favoriseralt les locations anti-écono-
mistes ». Met deze anti-ekonomische 
vestigingen werd Vlaanderen bedoeld! 
En wanneer wij de resultaten nagaan 
van de wetten van 17 en 18 juli 1959 
op de financiële hulp van de Staat aan 
de ekonomie zien wij dat op 1 juni 
1960 Wallonië reeds 4.358.934 F ge
kregen had en Vlaanderen 2.378.392 F. 
Dat waren de toestanden in België op 
sociaal-ekonomisch gebied toen de 
Volksunie gesticht werd. 
Nochtans had men o.m. het voorbeeld 
van Nederland onder ogen waar men 
sedert 1948 aan de hand van zgn. « In
dustrialisatie-nota's » planmatig indus
trie vestigde en werkplaatsen kreëer-
de daar waar de bevolkingsevolutie 
het vereiste. Op de Wereldtentoonstel
ling van 1958 werd in het Amerikaans 
Paviljoen een folder uitgereikt waarin 
te lezen stond : « Vroeger moesten de 
mensen leven in de streken waar de 
industrie zich bevond. 
Heden vestigt de industrie zich daar 
waar de mensen wensen te leven •. 
Doch Vlaanderen zweeg. En de gevol
gen van deze armoede waren veel
zijdig : zij kwamen o.m. tot uiting in 
de wanverhouding tussen het aantal 
universiteitsstudenten in Vlaanderen, 
respektievelijk te Brussel en in Wal
lonië. Ook intellektueel werd de 
Vlaamse gemeenschap benadeeld. 
Het is ook weer kenschetsend voor 
de heersende toestanden dat de eer
ste pogingen tot het aantrekken van 
vreemde investeerders in Vlaanderen 
uitgegaan zijn van de provinciale 
Vlaamse Ekonomische Raden en dat 
deze angstvallig hun kontakten geheim 
hielden voor het Departement van 
Ekonomische Zaken te Brussel, omdat 
zij de tegenwerking van dit departe
ment moesten vrezen I De Belgische 
Staat was voor Vlaanderen een volks-
vreemde staat, een staat waarin het 
ekonomisch zwaartepunt in Wallonië 
lag en de financiële macht in handen 
was van Franstallgen. 
Deze machtsverhouding wierp ooii: 
haar schaduw op de politieke machts
verhoudingen. Ook op het politieke 
vlak telde Vlaanderen nauwelijks mee. 
In de schoot van de unitaire Bel
gische partijen lagen de machtsver
houdingen niet veel anders : zij leg
den zich neer bij de bestaande toe
standen, zij respekteerden het fa
meuze « establishment ». 
Alleen taalflaminganten konden blind 
zijn voor deze toestanden en niet in
zien of niet willen inzien dat de op
lossing van de Vlaamse kwestie niet 
alleen een kwestie van « taalwetten » 
was, dat de Vlaamse problematiek ook 
een sociaal-ekonomische dimensie 
had die zij, in hun onmacht en in hun 
vrees voor de gevestigde machten, 
tevergeefs ontkenden . 
Het zou onjuist en onrechtvaardig zijn 
niet te erkennen dat ook de sociaal-
ekonomische toestanden in Vlaanderen 
aan de oorsprong liggen van de Volks
unie als Vlaams-nationale partij. 

(1) Voor de samenstelling der rege
ringen zie : ' Politieke geschiedenis 
van België », door prof. dr. Theo 
'Luvckx. 
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'' HET IS NIET NODIG TE 
OM TE ONDERNEMEN 
NOCH TE SLAGEN OM 
TE VOLHARDEN " 

Deze uitspraak van Willem de Zwijger, prins van Oranje, typeert nog het best de sfeer 
waarin Couvreur, Jorissen, Van der Eist, Van der Paal e.a. in het najaar van 1954 begonnen 
aan de uitbouw van de nieuwe partij, de Volksunie. 
Velen in Vlaanderen stonden zeer sceptisch en achtten hun kansen op slagen biezonder 
klein. Reeds tweemaal sinds de tweede wereldoorlog hadden Vlaamse nationalisten aan 
de verkiezingen deelgenomen, en het werd telkens een flop : de Vlaamse Concentratie 
behaalde in 1949 met een goede honderdduizend stemmen geen enkele zetel, en de ver-
kiezingskoalitie die onder de benaming « Christelijke Vlaamse Volksunie » aan de verkie
zingen van 1954 had deelgenomen behaalde met 113.000 stemmen slechts één enkele ka
merzetel (Wagemans, te Antwerpen). Het was bepaald ontmoedigend. 
Bovendien was het algemeen klimaat in Vlaanderen niet bijster gunstig voor de jonge 
Vlaams-nationale partij. De CVP had weliswaar veel krediet verloren doordat zij tijdens 
haar homogeen bewind (1950-54) in genendele tegemoet was gekomen aan de Vlaamse 
grieven en eisen, maar de hoog oplaaiende schoolstrijd leidde de aandacht spoedig af. 
Tegen de nieuwe schoolwetgeving van de linkse regering (Collard) werd heef kristelijk 
Vlaanderen in het harnas gejaagd. Het ging weer om « de ziel van het kind » volgens be
proefd recept, en daar spon de CVP elektoraal wol bij. De aanhangers van de jonge Volks
unie werden uitgekreten voor onverantwoordelijke scheurmakers die in de kaart van de 
linksen speelden door de « kristeiijke krachten » te verdelen op een zo beslissend mo
ment. In West-Vlaanderen — het bisdom Brugge — zou het in 1958 zelfs « zwaar zondig » 
zijn te stemmen voor de Volksunie... En zelfs 't Pallieterke was er dat jaar — om kriste
iijke motieven — tegen dat de VU ook voor de Senaat lijsten zou indienen. 
De toenmalige leiding van de VU heeft echter voet bij stek gehouden, en daarmee eens 
en voor goed beklemtoond dat de VU niet als een soort flamingantisch aanhangsel van de 
CVP mag worden beschouwd, maar als een volkomen zelfstandige partij. Haar moed en uit
houdingsvermogen in die moeilijke eerste jaren heeft de basis gelegd van de latere groei 
en bloei van de Vlaams-nationale partij. 

HOPEN 

Vlaanderen was in die jaren het land van de honderdduizenden werklo
zen. Aan elk stempellokaal stonden elke dag vele mensen aan te schui
ven .Bovendien moesten zeer vele Vlaamse arbeiders en bedienden da
gelijks naar Brussel en Wallonië pendelen om hun boterham te verdie
nen. En in de landbouwsektor sprak men van een grote cc verdoken 
werkloosheid ». 
Van bij haar stichting heeft de jonge Volksunie dan ook scherp de on
sociale pendel aangeklaagd, en de slogan cc werk in eigen streek » ge
lanceerd. Dit onderstreept meteen de sociale bewogenheid van de VU, 
ook al bleven haar politieke tegenstrevers haar uitkafferen als een 
« taaipartij » zonder meer. 
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SPREKERS LUDO SELS 

HERMAN WAGEMANS VdiM,,, ^,i^, 

DRS W I M lORISSEN 

De Volksunie is einde 1954 opgericht 
door een aantal « homines novi », 
nieuwe mensen in de politiële. Mensen 
die voorheen op dat vlalc nog nimmer 
een rol hadden gespeeld : Couvreur, 
Jorissen, Van der Eist, Van der Paal, 
e.a. Aan een van hen, Wim Jorissen 
(° Tongeren, 1922) die als geen ander 
zijn schouders onder de jonge partij 
heeft gezet, vroegen wij hoe hij in 
de Vlaams-nationale poliliiek is te
recht gekomen en hoe de Volksunie 
ontstaan is. Jorissen is een volbloed 
Haspengouwer. Haspengouw ligt wel 
in Limburg, maar de bewoners van die 
vruchtbare leemstreek verschillen 
grondig van de Limburgse Kempenaars. 
De Haspengouwers zijn vrolijk, los, op
vliegend maar niet wrokkig. De Kempe
naars zijn ernstig en beheerst, maar 
ze vergeten niet. De Vlaamse Haspen
gouwers lijken wat hun karakter be
treft wat op de vurige Luikenaars. 
Met zijn bruisend temperament heeft 
Wim Jorissen in sterke mate mee het 
karakter bepaald van de jonge Volks
unie. Het werk dat deze man in de 
voorbije twintig jaar voor zijn partij 
heeft verzet is gewoon on-beschrijflijk. 

« l/V// ' : Wim, je hebt me eens gezegd 
dat je van thuis uit geen flamingant 
bent. Hoe ben jij het dan geworden ? 

Jorissen : « Nee, mijn ouders waren 
zeker geen flaminganten. Zij gaven 
mij zelfs de voornaam « Guillaume » 
mee, maar de schoolmakkertjes noem
den mij al gauw •• Wim » en zo is het 
gebleven. Ik werd Vlaamsgezmd al op 
de lagere school, ik geloof doordat de 
onderwijzers ons Vlaamse liederen 
leerden zingen. Ik behoorde spontaan 
tot het kamp van de geel-zwarten. 
Toen ik 12 was stuurden mijn ouders 
mij naar Wallonië op kostschool om 
« de taal » te leren. Ik verbleef er 
4 jaar. 

Een en ander verklaart waarom ik in 
de jaren vóór de tweede wereldoorlog 
ais jonge man niet betrokken raakte 
bij het radikale flamingantisme. In 
mijn streek — een taalgrensgebied 
— stond het flamingantisme overigens 
zwak. 
Tijdens de oorlog, van 1940 tot 1943, 
studeerde ik voor regent Germaanse 
talen aan de Rijksnormaalschool te 
Gent. Van politiek trok ik me niet veel 
aan. Ik ben een demokraat, en in mijn 
hart was ik antinazi. 
Van 1944 tot 1948, de jaren onmiddel
lijk na de oorlog dus, heb ik dan aan 
de Rijksuniversiteit van Gent Ger
maanse filologie gestudeerd, na eksa-
mens Grieks-Latijn voor de centrale 
eksamenkommissie. ik heb veel zelf
studie moeten doen en mij vaak moe
ten aanpassen. Maar het is karakter-
scholend geweest, een oefening in 
wilskracht. Sindsdien is een zware 
taak een uitdaging voor mij ». 

» Wij » ; En het is tijdens uw studen-
tenperiode te Gent, in de onmiddel-
lijke na-oorlogse jaren dat de mili
tante flamingant in u is boven geko
men ? 

Jorissen : « De anti-Vlaamse repres
sie schudde mij doorheen. Ik was ver
ontwaardigd over wat gebeurde. Ik 
zag dat men niet enkel de kollabora-
tle wilde bestraffen, maar dat men de 
Vlaamse beweging zelf wilde uitroeien. 
Van deze tijdsomstandigheden maak
ten de Franstaligen in heel het land 
gebruik hun machtsposities opnieuw 
te versterken ten nadele van de Vla
mingen. Ik vond dit onrechtvaardig en 
revolterend. Er moest iets gedaan 
worden ! 
Ik stichtte toen samen met Guido 
Pieters een radikale studentenklub : 
de Oranjekring. Dat jaar, in 1946, hielp 
ik bovendien tal van Vlaamse kringen 
opnieuw oprichten : ik was immers 
niet gekompromitteerd door de oor
log. Vanuit de Oranjekring hebben wij 
dan het Katoliek Vlaams Hoogstuden-
tenverbond (KVHV) veroverd. Tijdens 
het akademiejaar 1947-1948 was ik 
preses van het verbond, dat toen de 
grootste Gentse studentenvereniging 
was. Met mijn vrienden heb ik er in 
de kortste keren een aktieve Vlaamse 
strijdorganisatie van gemaakt, jaren 
vóór Leuven. Voordien hing de Bel
gische vlag op de bijeenkomsten en 
elke KVHV-bestuursvergadering begon 
met een op plaat afgedraaide « Bra-
bangonne »... Daar werd een einde 
aan gemaakt. 

« Wij » ; Je bent in 1949 dan vertrok
ken uit Gent om les te gaan geven in 
Tienen ? Daarmee verliet je het strijd
bare studentenmilieu. 

Jorissen : « Voor ik uit Gent vertrok 
was ik nog betrokken bij de stichting 
van de allereerste « Volksunie ». Bij 
de verkiezingen van 1949 wilde men 
zelfs lijsten indienen. Het groepje be

stond uit oud-volgelingen van Rik de 
Man (o.a. Marinus de Jong, oud-hoofd-
redakteur van « Vooruit » ; Longvllle, 

oud-socialistisch volksvertegenwoordi
ger ; Piet Legor e.a.), uit oud-dinaso's 
als Juul De Clercq, en nieuwelingen 
zoals Herman Todts en ik. Maar de 
groep viel uiteen, anders was er in 
1949 te Gent misschien een Vlaamse 
lijst geweest naast de Vlaamse Con
centratie ». 

' Wij » ; Waarom sloot u niet aan bij 
de toenmalige Vlaamse Concentratie ? 

Jorissen : Het uitgangspunt van die 
partij leek mij wat eng. Het was te 
zeer een loutere anti-repressiegroep, 
en scheen me niet veel meer dan een 
verlengstuk van het verleden. Ik had 
wel veel waardering voor de werkers 
er in, maar de basis leek mij te smal 
voor een ernstige partijvorming ». 

' Wij » ; Maar je bent dan toch naar 
Tienen vertrokken ? 
Jorissen : « Daar leerde ik — als kol
lega's in het rijksonderwijs — de taal
grens-specialist Rik Aelvoet kennen 
en de echtgenote van Paul Rock. We 
hadden daar wel een Vlaams krin
getje, maar ik voelde mij toch wat uit 
de beweging, wat afgezonderd, ik 
werd er onrustig van. Ik richtte dan 
maar de « Vlaamse Jongeren » op. Ik 
schreef daarvoor mijn vrienden uit 
Gent aan. Weldra hadden wij leden 
over gans Vlaanderen verspreid. We 
kwamen bijeen te Brussel. Dat was 
einde 1950. Het jaar voordien was er 
te Antwerpen, onder het patronaat 
van het Davidsfonds, een Paaskongres 
der Vlaamse Jongeren gehouden. De 
taal klonk er te scherp, en het Davids
fonds wilde het initiatief niet hernieu
wen. Wij zouden het dan maar doen 
met de « Vlaamse Jongeren », van 
1951 tot 1953. Het maandblad « Het 
Pennoen » van Jan Olsen was in die 
tijd zowat de spreekbuis van die 
« Vlaamse Jongeren ». 

' Wij ' : Maar u woonde inmiddels al 
lang te Anderlecht, waar enkele jaren 
later ons blad zou worden gedrukt (en 
nog altijd wordt gedrukt) ? 

Jorissen : « Ja, ik had een betrekking 
als leraar gevonden aan het ateneum 
van Halle. Te Anderlecht, aan de Noté-
straat vlakbij het park, had ik einde 
1950 een woning gevonden. Het jaar 
voordien was ik getrouwd. 
Van dan af tot 1954 was ik betrokken 
bij allerlei Vlaamse aktiviteiten in di
verse Vlaamse organisaties. Zo was 
ik medestichter van de eerste versie 
van de Vlaamse Volksbeweging (met 
Pol Beeckman, Walter Bouchery, Leo 
Wouters e.a.), was 'n tijdje sekretaris 
van het Aktiekomitee voor Recht en 
Naastenliefde, dat ijverde voor amnes
tie, en werd in 1953 ook^ sekretaris 
van de Brabantse afdeling van het 
Algemeen Vlaams Oud-Hoogstuden-
tenverbond (AVOHV) waar Mon De 

Goeyse me had binnengebracht. Daar 
zou ik Frans Van der Eist leren ken
nen, met wie ik dat jaar ook in het 
Vlaams-Waals Kollege voor Federalis
me zat (met aan Waalse zijde o.m. 
Fernand Schreurs en de latere senator 
Bologne). In 1954 hielp ik nog mee de 
Stichting-Lodewijk de Raet oprichten, 
terwijl ik in mijn Limburgse heimat in 
nauw kontakt was met al wat er roerde 
op Vlaams gebied. 

« Wij » : In die jaren leerde u dus de 
mensen kennen waarmee u wat later 
het grote avontuur zou wagen : de 
stichting van een politieke partij. 

Jorissen : • Van der Eist leerde ik, 
zoals gezegd, kennen in het AVOHV. 
Aanvankelijk konden we met elkaar 
niet al te best opschieten. Onze ka
rakters zijn ook zo verschillend. Van 
der Eist vond mij een luidruchtige 
herbergpilaar, en ik hem een dorre 
kamergeleerde. Maar door de omstan
digheden nadien heb ik Van der Eist 
leren waarderen. Toen we de eerste 
jaren van de Volksunie samen door 
Vlaanderen trokken, bleken onze ka
rakters elkaar nuttig aan te vullen. 
In de periode van de Paaskongressen 
der Vlaamse Jongeren had ik ook Rudi 
Van der Paal leren kennen. Een buiten
gewoon dynamisch man, die de jonge 
partij in haar beginperiode onschat
bare diensten heeft bewezen door zijn 
organisatorische talenten. 
En professor Couvreur was een van 
mijn professoren geweest te Gent. 
Toen ik hem opnieuw ontmoette in het 
Vlaams-Waals Kollege voor Federalis
me klikte het onmiddellijk tussen ons. 
Hij heeft van mij een overtuigd fede
ralist gemaakt ». 

« Wij ' : En plots besloten jullie aan 
partijpolitiek te gaan doen. Hoe is die 
' Christelijke Vlaamse Volksunie » 
van 1954 er gekomen ? 

Jorissen : . Zo plots is het wel alle
maal niet gekomen hoor. Bij mij was 
deze gedachte al gerijpt van in de ja
ren 1951-52. 
Kijk eens, ik en anderen waren bedrij
vig in al die Vlaamse verenigingen en 
komitees. Wij stemden moties, wij 
formuleerden eisen wij protesteerden, 
maar het hielp allemaal geen zier. De 
politici stoorden zich daaraan niet in 
het minst. Ik dacht toen er is maar 
een doelmatig middel . wij moeten 
hen konkurrentie aandoen ! En ik was 
niet de enige die er zo over dacht. 
Het vooruitzicht van de verkiezingen 
van 1954 — na het ontgoochelende 
homogene bewind van de CVP — dreef 
ons allemaal samen. Hoewel, de lijst-
vorming zelf werd toch maar een zaak 
van kunst- en vliegwerk toen. 
Wij (Van der Eist, Van der Paal, ikzelf 
e.a.) hadden kontakt gekregen met een 
dissidente middenstandsgroep : het 
Algemeen Christelijk Middenstands
verbond van Lambrechts (Leuven) en 
met het Boerenfront, dat in het arron-

Aan de uitbouw van de Volksunie hebben zovele 
mensen in stilte gewerkt, heel bescheiden, maar 
met een bewonderenswaardige toewijding. Mensen 
zoals mevrouw Peeters-Nicasie (Wemmei) die, sa
men met wijlen haar echtgenoot, in de moeilijkste 
jaren o.m. zorgvuldig ons abonnementenbestand 
bijhield. Mensen als Adhemar Vanderlinden (Me-
chelen) die reeds sedert 1956 onafgebroken voor 
de verzending van ons blad zorgt, naast zoveel ande
re taken. In hun persoon betuigen wij vandaag onze 
dank en waardering aan die vele bescheiden men
sen in Vlaanderen, die de talloze karweien in de 
Vlaamse beweging opknappen, maar die nooit in 
de geschiedenisboeken vermeld worden. 
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dissement Mechelen over nogal wat 
aanhang beschikte. 
Dit leidde tot een {tijdelijke) verkie-
zingskoalitie die « Christelijke Vlaam
se Volksunie » werd genoemd. Het 
werd een mislukking, we hadden 
slechts één enkele verkozene (Wage-
mans, Antwerpen) wat ver beneden 
de verwachtingen was ». 

« Wij ' : En daaruit is dan de Volks
unie ontstaan, in de vorm zoals wij ze 
nu nog l(ennen ? 

Jorissen : « Daaruit ontstaan is wat 
veel gezegd. Het zijn wi j , Vlaamse 
nationalisten, die ermee doorgegaan 
zijn. De middenstandsgroep die tijde
lijk met ons verbonden was deem-
sterde spoedig na de verkiezingen 
weg. Ook het Boerenfront, hoewel 
verscheidene boerenfronters sinds
dien altijd trouw aan onze zijde geble
ven zijn, Ludo Sels bijvoorbeeld. Het 
Boerenfront was immers een sociale 
organisatie, geen politieke partij. 
Maar ik vond dat wij ermee moesten 
doorgaan. Onze mensen in Limburg, 
waar ik zeer aktief was en de lijst 
had getrokken, zeiden me herhaalde
lijk : « Wim, nu moet je doorzetten. 
Jullie waren nog te weinig bekend. 
Maak u meer bekend, en de volgende 
keer lukt het beter ». 
Zoals bij vorige pogingen tot partij
vorming, dreigde na de verkiezingen 
ook nu alfes weer stil te vallen. Er 
was immers geen partij, de koalitie 
was slechts een gelegenheidsgeval 
geweest. Daarom vond ik dat wij nu 
maar eens aan de uitbouw van een 
heuse partijstruktuur moesten gaan 
denken. Maar niet iedereen zag het zo 
zitten, er werd wat heen en weer ge
praat, maar inmiddels verliep de zo
mer zonder dat er veel gebeurde. In 
Limburg was ik er echter mee door
gegaan alsof er geen twijfel over be
stond dat de •• partij » verder zou 
werken. Ik hield tal van meetings in 
dorpsherbergen, en wij vergaderden 
gewoon verder met de vrienden. Pro
fessor Couvreur, die de verkiezings-
koalitle had gepatroneerd, vond ook 
dat ermee moest verder gegaan wor
den, en Van der Paal eveneens. 

« Wim, we moeten een blad uitge
ven » zei Couvreur « en jij moet de 
hoofdredakteur worden ». Ik vond het 
idee goed, maar stelde voor dit aan 
Van der Eist te vragen, en dan zou ik 
wel redaktiesekretaris zijn. 
Na enig beraad aanvaardde Van der 
Eist dit. 
Het was toen al september-oktober 
van 1954 geworden. Maar de kogel 
was nu door de kerk : we zouden een 
Vlaams-nationale partij stichten, de 
Volksunie, en een blad uitgeven. Die 
stichting gebeurde officieel in eer 
bovenzaaitje van café St. Michiel op 
de Brusselse Grote Markt. De statu 
ten van de nieuwe partij verschener 
in het Staatsblad, en begin januari 
1955 kwam het eerste nummer van 
ons maandblad « De Volksunie » van 
de pers. De Volksunie was geboren. 

« Wij » ; En professor Walter Cou
vreur werd er de eerste voorzitter 
van ? 

Jorissen : « Vanzelfsprekend. Hij was 
ook voorzitter van de CVV geweest en 
voordien van het Vlaams Komitee voor 
Federalisme. 'Een buitengewoon ver
dienstelijk man, als u het mij vraagt. 
Zonder hem was er waarschijnlijk 
nooit een CVV geweest, en geen lijst 

over heel Vlaanderen. Hij was de ge
droomde man om de verschillende 
groepjes samen te brengen. Hij was 
een man met prestige en gezag, aan
genaam en vriendelijk in de omgang. 
Zelf had hij geen enkele ambitie om 
ooit op een lijst te komen. Mijnheer 
Jorissen, zei hij me, u mag mij alles 
aandoen, mij zelfs doen spreken van
op een podium, maar plaats mij nooit 
op een lijst I 
Hij wilde de Vlaams-nationalé partij 
opnieuw helpen stichten en ze op 
dreef helpen, en dan terugkeren naar 
zijn boeken. Hij was immers vooral 
een geleerde (prof in vergelijkende 
indo-germaanse talen) die opging in 
zijn stüdiewerk. 
Een moedig man. Bewust wilde hij het 
offer brengen, want dat was het voor 
hem, om zich in het gewoel van de 
politiek te begeven. Hij was in de 
grond een schuchter, maar wilskrach
tig man. Een geleerde, maar toch geen 
wereldvreemde. Zonder hem zouden 
wij véél moeilijker gestart zijn, er zou 
meer gevaar voor verbrokkeling ge
weest zijn, zonder hem was de VU 
wellicht in 1954 niet meer gestart. En 
zodra hij zag dat de wagen in bewe
ging kwam, is hij teruggekeerd naar 
zijn studieboeken. Ik heb veel respekt 
voor professor Couvreur ». 

« Wij ' : Ging het vlot om die wagen 
in gang te trekken ? 

Jorissen : « Van der Paal zorgde voor 
een sekretariaat te Antwerpen (later 
overgebracht naar Brussel, waar einde 
1955 reeds het echtpaar Peeters-Nica-
sie zich daarover boog ; wat jarenlang 
gebeurde met de hulp van Adi Van 
Der Linden) en daar werden ook de 
eerste nummers van ons blad gedrukt. 
In Anderlecht, waar ik woonde, leer
den we de drukkerij Rotatyp kennen, 
en weldra drukten wij daar. (Tot op 
heden, n.v.d.r.). Van der Eist en ik 
zouden jarenlang vrijwel alleen voor 
het blad instaan (artikelen) terwijl ik 
bovendien de relatie met de drukkerij 
en de enkele medewerkers onder
hield. Ook de abonnementenwerving 
pepte ik toen al op. 
De financiële mobilisatie — broodno
dig voor onze arme kas — deed ik de 
eerste maanden met Couvreur, nadien 
met Van der Eist. We deden het één 
tot tweemaal per week, over heel 
Vlaanderen, bij dokters, kleine indus
triëlen en zij die ons « goed gezind » 
waren. Het ging meestal om bedragen 
van 5 a 10.000 fr. Tussendoor bezoch
ten we mensen die bij de organisatie 
konden helpen. En 's avonds gaven we 
in de bezochte streek soms nog een 
meeting in een of ander lokaaltje. 
Speuren naar nieuwe medewerkers 
deed ik ook vaak met Van der Paal en 
Ward Rolus, meeting houden soms ook 
met Sels, vooral op het platteland. 
Ik was toen reeds nagenoeg avond 
na avond op de baan. Wij waren niet 
talrijk, een beperkte groep van vrien
den met een vaste overtuiging, die 
met de rug tegen de muur vochten. 
Die veel van mekaar konden verdra
gen, ook al waren er wel eens wrijvin
gen. Die veel pret hadden aan me< 
kaars eigenaardigheden. Het was de 
katakombentijd, maar wi j werden 
hecht aan elkaar gesmeed door de te
genstand van overal, vooral dan uit 
de katolieke hoek. Het was een bie-
zonder harde, maar schone ti jd ». 

Bruno Trapegeera. 

BIJ DE FOTO'S 
Foto 1 . prof. dr. Walter Couvreur, de 
eerste algemene voorzitter van de 
Volksunie. 
Fofo 2 ; leidende figuren uit de eerste 
jaren van de VU komen een kongres-
zaal binnen. Men herkent — achter 
de klaroeners — van links naar rechts: 
Herman Wagemans, Walter Couvreur, 
Frans Van der Eist en achteraan Wim 
Jorissen. 
Foto 3 : Jorissen, Wagemans, Cou
vreur en Van der Eist aan de bestuurs
tafel. 
Foto 4 : een ploeg Gentse propagan
disten uit de beginjaren. Gent heeft 
de eerste (beperkte) doorbraak ver
wezenlijkt — reeds in 1958. 
Foto 5 • De VU-meetings te Antwer
pen, de voormiddag van het Zangfeest, 
werden van meet af aan druk bijge
woond. 
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VOORARBEIDIfflEEHmEK 
^VOLKSUNIE 

Aan de bevolking van Eekio 

RECHTZETTING 
Onder de walgelijkste bedreigingen met broodroof en vervolging 

werden eerlijke vlaamse mensen moreel gedwongen hun sympatieen voor 
de VOLKSUNIE, openbaar m de EEKLONAAR en persoonlijk, te 
verloochenen. 
Terzelfdertijd spuwt dat bladje al zijn gal uit op deze jonge Vlaamse Partij. 

Terzelfdertijd brullen hun luidsprekers «Gelijkheid voor allen, 
verdraagzaamheid, vrijheid en democratie !» 

Vrijheid van woord, van gedacht en van kiesrecht I maarrr . . . 
er is maar één lijst, waarvoor mag gestemd worden voor de C. V. P. 
Al het andere is zonde 

Verkrachting van de democratische vrijheden, verkrachting van ons 
geloof en omvorming van di; leer der naastenliefde. 

GENOEG, WITGEKALKTE GRAVEN ! 
Dergelijke gemeenheden klagen wij openlijk aan. 
Meetjeslanders, die dergelijke valsheid en machtmisbruik tegen de 

borst stoten, antwoord hen met klinkende munt In het kieshokje kunt U 
vrij antwoorden. 

KIES VANDAAG voor ware vrijheid en r 
democraüe voor de VOLKSUNIE onder NR O 
V«r.nlw Ullg L WouMri, Kriigildan 11 8. G«c>l 

In de tweede helft van de vijftiger 
jaren werd in het Vlaams-natlonale 
kamp door slechts enkele handvollen 
mensen enorm veel (propaganda)werk 
verzet. De politieke tegenstanders 
kregen de indruk dat de VU-militan-
ten alomtegenwoordig waren. Ze wa
ren zeer mobiel, dat wel. 
Er werd geregeld geplakt en gekalkt 
(foto 1), zelfs tot m het hart van de 
steden Aan stations en fabrieksuit-
gangen of gewoon op straat werden 
geregeld strooibiljetten uitgedeeld. En 
er werd druk gekolporteerd met het 
strijdblad « De Volksunie ». Op een 

benzine-loze zondag (ja, dat bestond 
toen ook al !) bleef de auto thuis en 
werd de « triporteur » van stal ge
haald (foto 2). De geestdrift van de 
eerste VU-militanten verzette bergen, 
ZIJ waren het basiskapitaal van de 
jonge partij. 
Zij waagden bovendien veel Wie voor 
zijn Vlaams-nationale opinie dierf uit
komen werd met broodroof bedreigd, 
onder zware morele druk geplaatst 
(foto 3) of brutaal gechanteerd. 
Vooral de •< kristelijke » CVP-ers munt
ten daarin uit Herinneren wij eraan 
dat zij er de bisschop van Brugge 

(1958) toe brachten in een herderlijk 
schrijven te verklaren dat het •< zware 
zonde » was voor de VU te stemmen 
De VU heeft zich van meet af aan ver
zet tegen massale pendel van de 
Vlaamse arbeiders o.m naar de Waal
se mijnen en als eerste de eis «werk 
In eigen streek» sterk beklemtoond. 
Bij de verkiezingen van 1958 speelde 
daarbij de herinnering aan het gruwe
lijke mijndrama van Marcinelle uiter
aard een rol [foto 4). 
In 1959 bracht de VU tevens de am
nestie-eis sterk op de voorgrond. Te
gen alle verbodsbepalingen in en on

danks de sperakties van de rijkswacht 
betoogden op 5 april van dat jaar 
enkele duizenden VU-aanhangers te 
Lier voor amnestie (foto 6), na een 
geslaagd schijnmaneuver te Aartselaar 
waar de rijkswacht voor schut werd 
gezet (foto 5). 
De kogel was daarmee door de kerk. 
Enkele maanden later (20 september 
1959) stapten vele duizenden op in een 
amnestiebetoging te Antwerpen, ge
patroneerd ditmaal door een aantal 
Vlaamse kultuurverenigingen. 
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gedaan met waalse siraatdiklaluur gedaan mei slaven in den vreemde 
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in 
eigen 
streek 

Kiest VOLKSUNIE 1 Kiest VOLKSUNIB 

In 1959 (19 juli) was er — onder 
impuls van Daniël Deconinck — te 
Eizeringen (St.-Kwintens-Lennik) voor 
de eerste maal een openluchtbijeen
komst georganiseerd door de VU. Op 
deze '• voorbode van een nieuwe land
dag » waren hooguit een duizendtal 
aanwezigen. De tweede federale land
dag (29 mei 1960) eveneens te Eize
ringen kende al heel wat meer sukses 
(foto 1). 
De meetings van de VU de voormid
dag van het Vlaams-nationaal Zang
feest te Antwerpen, in zaal Majestic, 
werden druk bijgewoond (foto 2, 1960). 

Dreigende taal aan het adres van de 
unitaire staat weerklonk op het 6e 
VU-kongres te Gent, op 13 november 
1960. foto 3. 
Bij de verkiezingen van 1961 mocht de 
Volksunie voor de allereerste keer op 
het TV-scherm verschijnen. Het werd 
een gedenkwaardige uitzending. De 
grote nul die Wim Jorissen (foto 4) 
op een bord tekende — toen hij het 
had over het aantal Vlaamse gene
raals — is velen bijgebleven. Enkele 
sprekende VU-affiches uit de verkie
zingsstrijd van 1961 (foto's 5 en 6). 
Bij die verkiezingen sprong de VU van 

1 op 5 kamerzetels en van O naar 2 
senaatszetels. Een eerste hoopgevend 
resultaat. 
In de zomer van 1961 kwamen VU-
volksvertegenwoordiger Daniël Deco
ninck en dr. Hern?jan Lecompte (jawel, 
de eeuwige) in het nieuws toen zij in 
Kongo gingen pleiten voor de vrijla
ting van 8 gevangen Vlaamse solda
ten Kort daarop landden de acht be
houden te Zaventem (foto 7). 
Uit de Vlaamse akties op Expo 58 en 
tegen de talentelling 1959-1960) was 
een « Vlaams aktiekomitee Brussel en 
Taalgrens » gegroeid, dat spoedig 

een grote invloed zou krijgen. Op 22 
oktober 1962 organiseerde dit komitee 
de eerste mars op Brussel die een 
onverhoopt sukses werd : ettelijke 
tienduizenden Vlamingen manifesteer
den die dag in een verbaasde «hoofd
stad» (foto 8) De leeuwenvlag (en 
spandoek) aan het VU-sekretariaat 
(Lemonnierlaan) werd door de beto
gers geestdriftig toegejuicht (foto 9) 
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In 1962 spitste de flaminganten-akti-
viteit zich wekenlang toe op de Franse 
preken die voor een bepaalde bour
geoisie nog gehouden werden in en
kele Antwerpse kerken Na heel wat 
herrie en botsingen met de politie 
(foto's 1, 2 en 3) moest het bisdom 
toegeven . de Franse preken werden 
afgeschaft. 
Een aantal Vlaamse militanten liep 
echter boeten en gevangenisstraffen 
op, maar voor hen werd een solidari
teitsfonds opgericht dat ruim ge
steund werd. 
Het was een woelige ti jd. Door het 
taalgrensontwerp van de regering Le-
fevre-Spaak kwam de Voerstreek in 
het centrum van de belangstelling De 
Wallinganten terroriseerden de streek 
vanuit Luik, wat het Vlaamse solidari 
teitsgevoel aanscherpte Onder impuls 

van Wim Jonssen werd «Hof de Voer» 
te St Martens-Voeren een tijdlang een 
centrum van Vlaams verweer (foto 4) 
En m het najaar van 1962 trokken de 
Vlamingen nogmaals — massaler dan 
het jaar voordien — door de straten 
van Brussel Tijdens deze tweede 
« mars op Brussel » kwam het tot een 
reeks incidenten met franstalige te-
genbetogers aan de Beurs, waar het 
er bij momenten woelig aan toe ging 
f foto 5) 
De VU-aanhangers en -militanten 
vormden de ruggegraat van elke 
Vlaamse betoging en aktie in die ja
ren De partij groeide en werd orga
nisatorisch steeds meer uitgebouwd 
Begin 1961 werd op de Grote Steen
weg te Berchem-Antwerpen deze reu-
ze-lichtreklame aangebracht (foto 6) 
De katakombentijd was voorgoed 
voorbij. 

Het jaar 1963 werd het jaar van de 
Brusselse randgemeenten en van de 
nederlaag van Hertogmnedal Tegen 
de « faciliteiten » en de politiek van 
Theo Lefevre werd heftig betoogd 
o.m te Wezembeek-Oppem en te 
Wemmei (foto's 7 en 9) Het Vlaams 
radikalisme nam zienderogen toe De 
VU-vergadermgen lokten veel volk 
(foto 8 Maiestic, Antwerpen) De 
roep om een derde •• en definitieve » 
mars op Brussel klonk luid overal in 
Vlaanderen Het zou echter — na 
allerlei intriges, opgezet vanuit CVP-
kringen — een mars op Antwerpen 
worden (foto's 11 en 12) De nieuwe 
tematiek (federalisme en ekonomische 
struktuurhervormingen) zou enige ver
deeldheid brengen in het strijdbare 
Vlaamse kamp. 
Deze tematiek kwam ook aan bod op 

het VU-kongres te Mechelen in de
cember 1963 (foto 13). 
Stippen we nog aan dat er tussen de 
toenmalige VMO (foto 10 in de be
toging te Antwerpen) en de VU-ver-
wijdering ontstond na de teeraktie te 
Oostende 
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In de loop van 1964 ontstonden er 
spanningen in de VU Bepaalde per 
soonlijke tegenstellingen werden al 
lengs meer « ideologisch » aange
scherpt 

Foto 1 ernstige gezichten op een 
VU vergadering te Antwerpen op 24 
mei V I n r Van der Eist, Van der 
Paal, Jorissen, Wouters, Deconinck, 
Matteyssens, Roosens 
Deze tegenstellingen zouden in 1965 
leiden tot de dissidentie van volks
vertegenwoordiger Deconinck, die op 
kwam met de « Vlaamse Demokra-
ten », maar mislukte 

De VU had overigens krachtig de 
wind in de zeilen Einde december 
1964 werd het 10-jarig bestaan van de 
partij gevierd (foto 2) Enkele maan 
den later, bij de algemene verkiezm 
gen van mei 1965, behaalde de Volks 
unie een grote overwinning Dit werd 
te Antwerpen met een feestelijke op 
tocht gevierd (foto s 3, 4 en 5) 

Het jaar 1966 zou gekenmerkt worden 
door het drama van Zwartberg en het 
begin van de Leuvense « opstand » 
De VU steunde door dik en dun de 
Limburgse mijnwerkers m de strijd 
voor het behoud van hun werk (foto 6) 
Einde januari schoten de rijkswach 
ters met scherp naar de betogende 
mijnwerkers Er vielen doden en ge
wonden (fotos 7, 8 en 9) De bevol
king reageerde woedend (foto 10) 
Stippen WIJ aan dat de BSP er Vranckx 
op dat ogenblik minister van Binnen 
landse Zaken was 

Te Leuven begon de grote strijd voor 
de splitsing van de universiteit en de 
verhuis van Leuven-Frans naar Wal
lonië Vele maanden lang zou dit ge
paard gaan met talrijke betogingen en 
rellen (foto's 11 12 en 13) 

Maar met alleen i v m Leuven was er 
herrie Ook in en om de Brusselse 
randgemeenten bleef het rommelen 
Gedurende enkele tijd spitste de taal
strijd zich toe op de wijk « Het Voor » 
(Beauval) van Vilvoorde waar veel 
franstal igen wonen (foto 14) 
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Het jaar 1968 werd hèt suksesjaar voor de Volksunie. Reeds in 1965 had de partij 
— na de felle Vlaamse agitatie in de eerste lielft van de zestiger jaren — een 
flinke vooruitgang geboekt, flaar solidaire houding met de Limburgse mijnwerkers 
— die door de andere politieke partijen en door de vakbonden in steek waren ge
laten — en de felle strijd voor « Leuven Vlaams » legden de basis van haar 
indrukwekkende doorbraak bij de algemene verkiezingen van 31 maart 1968. Deze 
verkiezingen werden tevens een krachtmeting tussen de PVV, die zich o.l..v Van-
audenhove erg belgicistisch en unitaristisch opstelde, en de Volksunie. De Vlaams-
nationale partij liep de PVV wel niet onder de voet, zoals de tekenaar van « 't 
Pallieterke » het zag, (foto 1) maar stopte haar opgang. Tijdens de verkiezingsstrijd 
gingen VU-leiders (foto 3 : voorz. Van der Eist) en militanten fel tekeer tegen 
de « Pest Voor Vlaanderen >. (foto 2). In het straatbeeld was de partij alomtegen-
woordig (foto 4). De overwinning werd weer te Antwerpen met een feestelijke 
opocht gevierd (foto's 5 en 6). Heel het strijdbare Vlaanderen werd op 3 oktober 
1968 pijnlijk getroffen door het plotse overlijden van de bewonderenswaardige 
Vlaamse militant die VlWIO-chef Wim Maes was (foto 7 : Wim maakt plannen met 
zijn « mannekes »). 
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Door de verkiezingen van 1968 was 
de Volksunie een partij van betekenis 
geworden (20 kamerleden, 14 senato
ren) en was zij in Vlaanderen nu ster
ker dan de PVV. Tien jaar lang had zij 
met haar dynamische militanten het 
straatbeeld in Vlaanderen beheerst en 
aktie gevoerd op talloze terreinen. 
Vanaf 1969 zal haar aktiviteit zich 
steeds meer toespitsen op het parle
mentaire werk. Tegen de « grendel
grondwet » van eerste-minister Eys-
kens voerde zij een heftige, maar on
gelijke strijd. De grendelgrondwet 
kwam er toch... (foto 2). 

Als in de Limburgse mijnstreek op
nieuw beroermg ontstaat bij de aan
vang van ^9^0(foto 3) werkt Geraard 
Siegers (foto 2) zich op als de na
tuurlijke leider van de mijnwerkers. 
Hij slaagt erin de « wilde » staking 
met sukses te bekronen, ondanks de 
tegenstand (ook ditmaal...) van de 
gevestigde vakbonden. Het jaar daar
op zal Siegers senator worden van de 
Volksunie. 

In november 1970 werd er te Gent 
nogmaals een grote amnestie-beto
ging gehouden. Op de vrijdagmarkt 
ontstond een fikse rel met socialis

tische en kommunistische tegenbeto-
gers (foto 4). 
Vanaf het einde van de zestiger jaren 
besteedt de VU grote zorg aan haar 
jaarlijkse kongressen, waarop het pro
gramma van de partij systematischer 
wordt uitgediept. De partij beschikt nu 
over een uitgebreid kader en een 
sterk uitgebouwde partijorganisatie. 
Het is duidelijk dat de partij zich ge
leidelijk wil klaar maken voor de be-
leidsuitoefening. Deze ontwikkeling 
van « als partij vermomde drukkings-
groep » tot werkelijke partij wordt 
door een militant gedeelte van het 

VU-kader eerder schoorvoetend ge
volgd. 
Foto ^ : het partijkongres van 1971 te 
Brussel. De algemene verkiezingen 
van 1971 versterken nog de positie 
van de VU (ze behaalt nu 21 Kamer
zetels en 19 senaatszetels), hoewel 
haar vooruitgang In stemmenaantal 
niet meer zo groot Is als in 1965 en 
1968. Bij de agglomeratie- en federa
tieverkiezingen in Brabant enkele 
maanden later behaalt de VU een op
merkelijk sukses. Foto 6 : VU-sand-
wichmen voor het Brusselse beursge
bouw. 
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En daarmee zijn we bij de « nieuwste 
geschiedenis » van de VU beland 
Enkele gebeurtenissen die nog duide
lijk in het geheugen liggen van onze 
lezers 
•i^ Om te bewijzen dat de taalwetten 

op de taalgrens met toegepast 
worden in Waalse gemeenten 
brachten VU-parlementsleden de 
bewijsstukken in 1972 naar de ver
antwoordelijke minister (foto 1) 

if Zoals steeds leverde het VU-pu-
bliek het gros van de betogers voor 
de VVB-betoging te Vilvoorde in 
oktober 1972 (foto 2) 

ir In november 1973 hield de VU een 
indrukwekkend kongres te Oosten-
de(foto 3) 

if Op het kasteel van Ham te Steen-
okkerzeel en m de ambtswoning 
van de eerste-minister aan de 
Brusselse Lambermontstraat na
men VU-vertegenwoordigers in de 
voorzomer van 1974 voor de eerste 
maal deel aan regeringsonderhan-
delingen De VU bleef echter in 
de oppositie (foto's 4 en 5) 

if Begin november 1974 vierde de 
VU m het Gentse « Kuipke » haar 
20-jarig bestaan met een massaal 
volksfeest 

if De VU-aanhangers waren opnieuw 
zeer talrijk aanwezig op de jongste 
betoging te Halle (26 november 
197) waar tienduizenden Vlamin
gen de definitieve beveiliging van 
Vlaams-Brabant eisten. 
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DE SAMENSTELLING VAN 
HET VU-KIEZERSKORPS 
GRAFISCH BEKEKEN (GEGEVENS 1974) 

EVOLUTIE VAN HET 
VU-STEMMENAANTAL 
IN % VAN HET AANTAL 
KIEZERS IN BELGIË 

KAMER 

VAN 

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 

ZETELVERDELING 

O) O) 

• streepjesiitn evolutie 1919 1939 
• volte Irjn evolutie 1958 1974 
• puntjesliin van C V V to! Volksunie 

bevolking^HVU-kiezers 

UNIVERSITAIR 4 % 
HOGER N-UNIVERS. 7 % 

HOGER MIDDEL E18 % 

LAGER Ml DDELB.1%% 
V 

8% 
10% 

25% 

LAGER ON DE RW. 42 % 

bevolking VU-kiezers 

15% 

47% 

+65 

35-65 

-35 

V U-VERKIEZINGSUITSLA GEN 

11,11% 

1958 '61 
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Een wereld vol wonderen 
in kleur gaat voor u open 

WINKLERPRIMS 
ENCYCLOPEDIE 
v.h.DIERENRUK 
Tienduizenden vragen 
kunnen gesteld worden 
over het onvoorstelbaar 
omvangrijke dierenrijk 
De Winkler Prins 
Encyclopedie van het 
Dierenrijk biedt in 6 grote, 
rijk geïllustreerde delen, 
tienduizenden gegevens 
die antwoord geven op 
evenzoveel denkbare 
vragen De Winkler Prins 
Encyclopedie van het 
dierenrijk is op en top 
MODERN VAN OPZET 
50% TEKST, 50% IL
LUSTRATIES IN KLEU
REN met prettig leesbare 
teksten . Boeiend als 
een kleurenfilm 

Winkler Prins 
Informatie 
Een universiteit 
in huis! 

I 
I 
I 
I 

D U I N Graag ontvang ik gratis 
en vrijblijvend inlichtingen over de 
WINKLER PRINS 
ENCYCLOPEDIE VAN HET 
DIERENRIJK 
onder open omslag ongefrankeerd 
zenden aan uw boekhandel of aan 
NV Elsevier Sequoia 
Mcrcclisstraat 74 1050 Brussel 

Naam 
Straat 

Woonplaats 

Een schouwspel in kleur 
van zestig eeuwen! 

WINKLERPRIMS 
GROTE WERELD
GESCHIEDENIS 
Een allesomvattende 
wereldgeschiedenis - van 
de prehistorie tot onze 
tijd op boeiende wijze 
voorgesteld in zes forse 
delen die als titel dragen 
1 De oudste beschavingen 
2 Rome en de beschavin
gen buiten Europa 3 De 
Middeleeuwen 4 De 
nieuwe geschiedenis 
5 De Franse revolutie en 
de negentiende eeuw 
6 De twintigste eeuw 
6 delen 2250 bladzijden-
in luxe-banden van 
lichtbruin kunstleer, 
beschermd door fraaie 
omslagen Vóór inteken
prijs 1075 F per deel 

Winkler Prins 
Informatie 
Een universiteit 
in huis! 

Postnummer 

v̂  

D C I I N Graag ontvang ik gratis 
en vrijblijvend inlichtingen over de 
WINKLER PRINS GROTE 
WERELDGESCHIEDENIS 
onder open omslag ongefrankeerd 
zenden aan uw boekhandel of aan 
N V Elsevier Sequoia 
Merceiisstraat 74, 1050 Brussel 

Naam 
Straat 

Woonplaats I 
• Postnummer 

BELANGRIJKE UITGAVE VAN 

HET DOSFEL-INSTITUUT 
Een reeds lang bestaande leemte w o r d t opgevuld. 
Voor s tud iewerk voor de geïnteresseerde leek, voor 
de h is tor icus, voor de « werkers in het veld », 
is thans ter besch ikk ing : 

BIBLIOGRAFIE ran de 
VLAAMSE BEWEGING 
handelend over de periode 1945-1970 

Een overzicht op 2.750 titels in hoofdstukken ondergebracht, 
met auteursindex 
Genaaid 188 biz. - prijs 150 F. 
te verkrijgen door storting van het bedrag op rek. nr. 430-
0835551-81 (K.B.) van het Dosfelinstituut, 1000 Brussel. 

W0ft 

'HM 
f&4 

De meet dan 

50-iarige 
Tneristenbona Vjaamse Toeri5T« 

wenst 
de Volksunie 
van harte ge^uk 

met 
haar lO-jarig bestaan 

en hoopt 
op de belangstelling ran 

aUe « W«i »-le«rs 

yoor ï'i" . . 
bestendige toeristische, 
kulturele. 
Vlaamsstrijdende akt.e. 
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HIER HEBT U ZE DAN... DE 

BOEM-SOLDEN 

van SUCCES KLEDING MEYERS! 
HERENAFDELING 

ALLE WINTER
OVERJASSEN 

ook extra grote maten 
2995 fr»3250 f «3995 f 

NU 

1.500-1.750 
en 1.995 F 
JAGERSLODEN 

NU 1.850 F 

DAMESAFDELING 

MANTELS 
volle rekken uit 
te kiezen tegen 

1.000-1.500 
2.000 

2.500 F 

VOOR MEISJES 

- mantels 
- lodens 
- duffelcoats 

enz. 
tegen 

HALVE 
PRIJS 

HERENAFDELING 

KOSTUUMS 
2000 stuks in alle 
denkbare maten 

2500 f «2750 f «3250 f 
en 3995 f 

NU 

1.995 F 
en 2. 250 F 

HERENAFDELING 

BLASERS 
SPORT-

VESTONS 
overgrote keus 
1995 f «2495 f 

en 2995 f 
NU 

1.500 F 

DAMESAFDELING 

LUXE REGEN 
MANTELS 

Enkele kleine maten 
van 36 tot 44 

en grote maten 
van 50 tot 54 

2150 f - 2.995 f 
NU 

1.250 F 

DAMESAFDELING 

REGEN-
MANTELS 

Luxe-merken 

volle rekken 

uit te kiezen 

NU TEGEN 

1.500 F 

VOOR J O N G E N S : 

- broeken 
- moderne snit 
• stevig 

nu tegen echte 
SOLDEN 
PRIJZEN 

VOOR MEISJES: 

regenmantels 
prachtige kleuren 

in een 
moderne coupe 

nu tegen 
HALVE 
PRIJS 

SUCCES KLEDING MEYERS 
DE GROTE MODESPECIALIST IN VLAANDEREN 

A. DE LANGLESTRAAT 2-14 
l' 

HERENAFDELING 

BROEKEN 
massa keus 
luxe broeken 

595 f • 695 

NU 

500 F 

DAMESAFDELING 

KLEEDJES 
ROKKEN 
BLOEZEN 
Honderden stuks 
tegen de gekste 
weggeefprijzen 

VANAF 

500 F 

NU NAAR 

^lEL RIJDEN 

BETEKENT 

VEEL GELD 

SPAREN 

DIT ZIJN 
SLECHTS 
ENKELE 

VOORBEELDEN 

OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR. 
ZATERD VAN 9 TOT 18 UUR 
ZON.. MAAN, EN FEESTDAGEN GESLOTEN 

• JAARLIJKS VERLOF 1975. 
GESLOTEN VAN 21 JULI TOT 12 AUGUSTUS 

«\ 
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Ti^n APR 
ADVERTISfNG 

Wat heeft APR 
te maken met -
twee mannen en 
een grote tros 
druiven? 

Ondanks de pogingen 
om het ' fenomeen' 
Hendrik de Man in de 
anonimiteit te drukken, 
weet de IVlan, met zijn 
persoonlijkheid en 
ideeën, na ruim 40 jaar 
ook de generatie 
anno 1974 te boeien. 
Omdat deze 'open' 
generatie hij hem 
inspiratie kan en wil 
opdoen voor de 
actuele problemen. 

Op initiatief van de 
Standaard 
Wetenschappelijke 
Uitgeverij werden zijn 
belangrijkste 
theorieën, aangevuld 
met een vergelijkende 
actualiteitsstudie, 
samengebundeld in 
6 stevige delen. 

720 fr. per deel 

HENDRIK 

DE MAN 
Persoon & Ideeën 

Zo zou u ook 
kunnen vragen 
wat APR 
met uw geld 
te maken heeft. 

Want daar 
gaat het om. 

De harde munt 
die u in reklame 
investeert. 

M e e n t U (terecht) 
dat uw wijn 
een betere krans 
verdient ? 

Dan bent u al 
onderweg naar 
APR. 

Met deze 
advertentie 
hopen we u een 
eindje tegemoet 
te komen. 

Om u misschien 
binnenkort al 
te assisteren bij 
het binnenhalen 
van een 
r i jke oogst , (zie plaatje) 

Groendalstraat 12 Antwerpen 031/318442 

SEPTENTRION 
Revue de culture néerlandaise 

ËdlIAe pir la SUcMIng Om &1tMe< vzw 3* aiv)4« - nunitro 1 

Septentrion 
revue de culture néerlandaise 

Opgericht in 1972 
Verschijnt 3 l<eer per jaar 

leder nummer telt 96 biz. 

Voor informatie en proefnummers 

Stichting Ons Erfdeel vzw 
Diaioogcentrum 

l\/1urissonstraat 160, 8530 Refilfem 

Tel. (056) 41 12 01 

Septentrion: een origineel eindejaarsgeschenk. 
Bied uw Franstalige vrienden n.a.v. de jaarwisseling een geschenk aan dat objektieve 
informatie verstrekt over Vlaanderen. Een kostbaar geschenk... maar niet duur. 

Sedert 1972 verschijnt, 3 keer per jaar, het tijdschrift Septentrion, revue de culture 
néerlandaise. 

Dit volledig in het Frans gestelde tijdschrift, bestemd voor Franstaligen, biedt 
informatie over het kultureel en maatschappelijk leven in Vlaanderen en Nederland. In 
1975 begmt het blad zijn 4e jaargang. De Franstalige pers oordeelt zeer positief over 
Septentrion: 

• C'est è la veille des vacances que nous est parvenu l'excellent premier numero de 
Septentrion. Une équipe internationale assure è la revue une qualité culturelle tres 
grande. (Le Soir, Brussel) — 

• La meilleure carte de visite de cette revue est son sommaire d'une richesse 
alléchante. (La Crolx, Parijs) 

Septentrion: niet duur, maar efficiënt. 
Wilt u aan enkele Franstalige vrienden een geschenkabonnement op Septentrion voor 
1975 aanbieden, dan gebeurt dat als volgt: 

• u bezorgt ons de naam en het volledig adres van de begunstigden; 

• wij versturen regelmatig de nummers en voegen er een kaartje bij waarop wij uw 
naam als schenker vermelden; 

• wij bezorgen u een faktuur voor uw bestelling op basis van de volgende abonne
mentsprijzen (verzendingskosten inbegrepen): 250 fr. voor een abonnement in België, 
280 fr. voor alle andere landen. 

Voor een klein bedrag kunt u een aantal Franstaligen beter informeren over onszelf. 
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X 

'üT 

Spaarbons^ 
hoge opbrengst! 

ASLKi 
ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS 

Spaarbons^ 
hoge opbrengst! 

ASLKi 
ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS 

DE ONDERLINGE ZIEKENKAS 
WeHeli jk Erkende Mutuaiiteitsvereniging K.B. 20.10.53 

^ 

Biedt alles op gebied 
ran ziekteverzekering en invaliditeit 
voor zelfstandigen, loon- en 
weddetrekkenden, 
agenten, openbare dienst 
en leden onderwijzend korps. 

DIEHST 
GEZONDHEIDSZORGEN 
Alle wettelijk voorziene voordelen 
met een ganse reeks 
aanvullende tussenkomsten. 

DIENST DAGELIIKSE 
VERGOEDINGEN: 
Uitkering bij arbeidsongeschiktheid 
aangepast aan 
het normale inkomen. 

^ 

Onze jarenlange ervaring 
geeft U de meeste waarborgen 
van veiligheid 
en doeltreffende dienstverlening. 

INLICHTINGEN : telefonisch, mondeling of schriftelijk : Van Schoonbekestraat 148. 2000 Antwerpen, tel. (031)38.99.55 
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ZOPAS VERSCHENEN 
DE GESCHIEDENIS VAN DE VU VAN 54 TOT 74 

, ^ ^ 

fraMvan ée ieht 

»^C» t j»«r4SS! « > # » * « ' 

ct&mnioHr. — ' ~ 

W^€PM^M£jfggJ]%ÊKi. 

Een beknopt overzicht 
van de wording, de stichting 
en de geschiedenis 
van de Vlaams-nationale partij 

Bevat tevens een foto-album van 40 biz. 
(waarvan ettelijke foto's in dit nummer zijn afgedruict) 

Een uifgave van 

de Volksunie v.z.w. 

400 F. 

UI/ 

(E 
as. 
ITJ 

SE^EL HET 
VANOiAAG NOG 

met nevenstaande bon 
DE VOORRAAD 

IS BEPERKT 

1 
iS 

•ji/ 

SS 

Bestelbon 
Gelieve eks. F. Van der Eist « Twintig jaar Volksunie » 

te sturen naar 

NAAM (in drukletters) 

VOLLEDIG ADRES 

F op prk 000-0147697-63 van de 

g3^^S5?J^^5B^s©^sB^3BJfE=^ïfSB§3 

Ik stort terzefdertijd .. . 
VU te Brussel 
i^ Opsturen naar . Sekretariaat VU, Voldersstraat, 71 , 1000 Brussel 
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