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I. Voorwoord 

 

 

 De positivistische zienswijze dat de geschiedwetenschap erin bestaat het verleden te 

reconstrueren „zoals het feitelijk geweest is‟ is er één waarvan men kan stellen dat ze achterhaald 

is. Sinds Ranke, één der voornaamste positivisten, zijn er immers een heel leger aan historici en 

geschiedfilosofen geweest die hebben aangetoond dat begrippen als „feit‟, „waarheid‟ en 

„objectiviteit‟ op zijn zachtst uitgedrukt problematisch zijn. Om de geschiedwetenschap dan toch 

te „rechtvaardigen‟ werden zo een hele reeks aan ideeën, filosofieën, „werkwijzen‟ of verklaringen 

uitgebroed; om er enkele te vernoemen: de hermeneutische verklaring, de probabilistische 

verklaring, de oorzakelijke verklaring, de post-moderne verklaring, etc. Elk van deze verklaringen 

hebben hun eigen pijnpunten, en zijn nooit echt sluitend. Uiteraard kan men zeggen, daar het 

bestaan van een volledig sluitende theorie van de geschiedwetenschap de theoretische 

geschiedenis op zich overbodig zou maken, evenals dit voorwoord. Zodoende werd deze studie 

niet geconstrueerd rond één bepaalde theorie, maar werd louter uitgegaan van een aantal 

vooronderstellingen. 

 

Eén van die vooronderstellingen bestaat erin volledige objectiviteit als een schier onmogelijke en 

onhaalbare premisse te beschouwen. De historicus kan immers niet als een volledig „koude‟ en 

objectieve registrator bekeken worden, onder meer omdat deze zich nooit kan loskoppelen van 

de eigen contextuele omstandigheden, waartoe ook de context van „heden‟ en „verleden‟ behoort. 

Dit staat echter het streven naar „een zo objectief mogelijke‟ studie niet in de weg: de historicus 

die dat niet doet mag gerust een „geschiedenismisbruiker‟ genoemd worden, daar het niet streven 

naar objectiviteit de verdenking doet rijzen in de richting van bewuste subjectieve „verdraaiing‟.  

 

Er werd tevens verondersteld dat individuen, in dit geval Bert Van Hoorick, vrij denkende 

wezens zijn die bewuste keuzes kunnen maken. Deze vrijheid is echter gedetermineerd: langs de 

ene kant door de context (niet alleen spatio-temporeel maar in alle betekenissen van het woord), 

langs de andere kant door niet-intentionele, onbewuste en onder dwang onstane handelingen. 

Met andere woorden: het individu kan alleen kiezen wanneer er keuze is, dat wil zeggen wanneer 

er een alternatief voorhanden is. 

 

Alle gebeurtenissen zijn veroorzaakt door andere gebeurtenissen die aan de te verklaren 

gebeurtenis voorafgingen. De causaliteit tussen de ene en de andere gebeurtenis kan in principe 
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alleen in termen van plausabiliteit worden uitgedrukt; zodoende spreekt men van „goede gronden 

om te veronderstellen dat‟. Die causale claims, of „goede gronden‟, werden aan andere causale 

claims gekoppeld, al dan niet vervat in andere teksten. In die zin werd hier niet gepretendeerd 

intertekstualiteit uit de weg te gaan of deze te interpreteren als „een steeds naar mekaars teksten 

verwijzen en refereren‟ in de slechte zin daarvan, die verondersteld dat zo onherroepelijk een 

cirkelredenering ontstaat. Er werd integendeel gebruikt gemaakt van in teksten vervatte causale 

interpretaties voor zover er „goede gronden‟ waren om deze als plausibel te beschouwen, waarbij 

die „goede gronden‟ alleen werden opgemaakt op basis van andere teksten. 

 

De historicus is in staat om via onderzoeksmethoden en technieken (zoals altijd: feilbare) kennis 

te vergaren over het verleden dat op zijn minst waarschijnlijk feitelijk is. Die technieken bestaan 

er onder meer in de bronnen te onderwerpen aan een historische kritiek. Ook in deze studie werd 

dit gedaan: zo werd rekening gehouden met de gevaren van ego-documenten zoals narcisme en 

met de tijd gegroeide inzichten naast andere technieken van de historische kritiek. 

 

De vorm van het verhaal heeft een verklarende kracht, in die zin dat het een kader levert waarin 

op een overzichtelijke manier het naar alle waarschijnlijkheid feitelijke materiaal kan geëtaleerd 

worden. De verhalende vorm dwingt echter interpretatie van dat materiaal af, terwijl de feiten 

multi-interpreteerbaar zijn. Die interpretatie kan tot op zekere hoogte niet anders dan subjectief 

zijn, en zodoende is ook het verhaal niet meer dan een subjectieve constructie. Er werd in deze 

studie echter getracht de „constructie‟ zoveel mogelijk een „reconstructie‟ te laten zijn door het 

verhaal met zoveel als voorhande zijnde materiaal dat ofwel „naar alle waarschijnlijkheid‟ verwijst 

naar een in het verleden gelegen feit of waarheid op te bouwen, samen met het eveneens 

beschikbare materiaal waarin anderen diezelfde claim van „waarschijnlijkheid‟ hebben gehanteerd, 

voor zover die claim „op goede gronden‟ kon worden gerechtvaardigd.  

 

Het lijdt geen twijfel dat deze studie tot stand kwam met allerlei andere vooronderstellingen die 

hier niet werden besproken omwille van het onbewuste karakter of het niet in het bestek van dit 

voorwoord passende ervan.  
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II. Inleiding en Probleemstelling 

 

 

Van Hoorick was een figuur met een enorm bewogen leven, en mede daardoor zijn er heel wat 

mogelijke invalshoeken wat betreft een probleemstelling.  

 

Een bijzonder interessant aspect van Van Hoorick betreft zijn op zich nogal merkwaardige 

politieke evolutie: van uit de Vlaamse beweging, in Aalst nauw verbonden met de erfenis van 

het Daensisme, kwam hij terecht bij de Socialistische Anti-Oorlogsliga, om dan weer de overstap 

te maken naar de communistische KP. Tot op de dag van vandaag doen zich over zijn politieke 

leven nog talrijke misverstanden voor, een verkeerde beeldvorming die nog werd versterkt door 

zijn overstap naar de sociaal-democratische BSP. Dit aspect werd echter al belicht door Rik 

Hemerijckx, in zijn artikel “Bert Van Hoorick: van flamingantisme naar communisme”, wat op 

zijn beurt een aanvulling is op de blinde vlekken die Van Hoorick in zijn memoires „In 

Tegenstroom‟ heeft laten sluipen inzake dit aspect van zijn levensloop. Toch worden de 

bevindingen van Hemerijckx opgenomen in deze scriptie, daar in deze periode heel wat 

elementen schuilen die later van belang geweest zijn.  

 

Zo was een niet onbelangrijke rode draad doorheen Van Hooricks carrière zijn ‘Vlaamse reflex’. 

Zijn roots in de Vlaamse beweging lijkt hij nooit te hebben verloochend, doch in de manieren 

waarop dit zich heeft gemanifesteerd liggen nog onderzoeksmogelijkheden. Zo kunnen we het 

dan in de eerste plaats hebben over zijn discours van het marxistisch geïnspireerd Vlaams 

vrijheidsnationalisme en opmerkelijke interpellaties in het parlement namens de KPB, waar zijn 

Vlaamsgezindheid vooral na de oprichting in 1937 van de VKP naar boven kwam drijven.  

 

 

Na de oorlog, bij Van Hooricks terugkeer uit Buchenwald, bleek de VKP opgedoekt en volgde de 

KPB een vrij unitaristische koers. Had Van Hoorick nog de ruimte en de mogelijkheid om zijn 

„Vlaamse reflex‟ te uiten? De door de stugge voorzitter Lalmand geleide KP was immers niet 

meteen de partij waarin persoonlijke accenten vrij mochten worden geuit. Hoe heeft Van 

Hoorick dan zijn profiel van „Vlaamse communist‟ kunnen opbouwen en behouden? Hoe 

„Vlaams‟ liet Lalmand Van Hoorick zijn? En omgekeerd, heeft Van Hoorick de KP meer bewust 

gemaakt van de Vlaamse kwestie? Heeft Van Hoorick het Vlaamse programma van de KP 
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kunnen sturen, stimuleren of aanpassen, of was het ordewoord van Moskou over de 

nationaliteitenkwestie daarin nog steeds de belangrijkste factor?  

 

In deze biografische studie zal zodoende eerst worden aangegeven waar de wortels lagen van Van 

Hoorick zijn Vlaamsvoelendheid, hoe deze Vlaamse gevoeligheid is geëvolueerd binnen de KPB 

en welke plaats dit had binnen de partij. Met andere woorden: er zal gekeken worden naar de 

proporties van de verhoudingen tussen de houding van de KPB in de Vlaamse kwestie en de 

houding van Van Hoorick tegenover de Vlaamse kwestie en de uitingen daarvan, en in hoeverre 

deze factoren functioneerden als communicerende vaten. De focus van het onderzoek zal daarbij 

worden gelegd op de naoorlogse periode, met name de periode ‟45 – ‟56. In het nagelaten 

bronnenmateriaal uit deze periode zullen vooral de stukken weerhouden worden die uiting geven 

aan Van Hooricks Vlaamsgezindheid. 

 

Van Hoorick stapte in 1956 uit de KP, en hield er nog een tweede politieke leven op na bij de 

BSP, en dat tot in 1978, wanneer hij om gezondheidsredenen afscheid nam van de actieve 

politiek. Ook bij de BSP onderhield Van Hoorick zijn Vlaamse, en zelfs lokaal-regionalistische 

neigingen. Deze periode valt echter buiten het opgezette onderzoek om verscheidene redenen: 

ten eerste stelt zich het probleem van de omvang, waarbij het meterslange archiefmateriaal uit 

deze periode het onderzoek bijzonder zou complexiseren. Bovendien leent een onderzoek van 

dergelijke omvang zich niet tot een licentiaatverhandeling. Ten tweede bemoeilijkt de aard van 

het archiefmateriaal vorsing van deze periode nog verder: het materiaal is bijzonder omvangrijk 

en divers, terwijl de bruikbare stukken voor deze studie eerder gering kunnen worden genoemd. 

Van Hoorick gaat immers in deze periode vooral op de lokale toer, wat zich uit in het nagelaten 

archief. 

 

Om voor de hand liggende didactische redenen zal de studie zich ritmeren op Van Hoorick zijn 

levenschronologie, waarin de van belang zijnde elementen in het licht van de onderzoeksvragen 

verder zullen worden uitgediept.  
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Hoofdstuk 1: Jeugd. Van Vlaams-nationalisme naar Communisme (1915-1935).  

 

De bevindingen van Hemerijckx, die op duidelijke wijze de misverstanden rond het vroege 

politieke leven van Van Hoorick uit de weg ruimt, en zodoende antwoord biedt op de vraag “Wie 

was Bert Van Hoorick?” zullen uiteraard veelvuldig worden aangewend voor dit hoofdstuk. Aan 

de hand van het artikel kan Van Hoorick zijn evolutie van de flamingantistisch A.V.S.G.A., de 

vrije jeugdbeweging „Manesching‟, de Vlaamse Arbeidersjeugd en „De Vlam‟  naar de 

Socialistische Anti-Oorlogsliga en uiteindelijk de KP geschetst worden. Uiteraard wordt dit nog 

aangevuld door andere bronnen: de memoires van Van Hoorick, mondelinge bronnen en 

tijdschriften zoals „Noodhoorn‟, „Opkomst‟ en „Ligasinjaal‟. 

 

 

Hoofdstuk 2: In de ban van het communisme (1935-1940). 

 

Waarom Van Hoorick zich terugtrok uit de ISAOL is niet helemaal duidelijk. Was het een reactie 

op de ommezwaai van Spaak en de regeringsdeelname van de BWP in 1935? Een groeiende 

afkeer voor het BWP-reformisme? Of een politiek-ideologisch conflict tussen Van Hoorick en de 

leiding van de liga? Verder zal in dit hoofdstuk verder moeten ingegaan worden op de betekenis 

voor de KP van de komst van Van Hoorick, die ondertussen al naambekendheid had verworven 

als ligamilitant. En wat betekende het assisenproces van 1935 voor Van Hoorick en de partij, dat 

tegen hem was aangespannen omdat hij in een pamflet zou aangezet hebben tot 

oorlogsdienstweigering? Ook de breuk met zijn ouders, flaminganten die mee waren geëvolueerd 

naar het VNV, zal in dit hoofdstuk onder de aandacht worden gebracht. In deze woelige periode 

van zijn leven kan ook ingezoomd worden op zijn rol tijdens de algemene staking van 1936 en 

zijn engagement in de hulpverlening voor de brigades in de Spaanse burgeroorlog. De centrale 

vraag indachtig, zal ook nagetrokken worden in hoeverre de oprichting van de VKP een 

stimulans was voor Van Hoorick zijn „Vlaamse reflex‟. 

 

Hoofdstuk 3: Twijfel over het communisme (1945-1957). 

 

De oorlog had voor de communisten een gunstig effect gehad, gelet op de electorale vooruitgang. 

Hoe belangrijk was het aandeel van Van Hoorick in dit electoraal succes? Was het succes van Van 

Hoorick en zijn partij een emanatie van de naoorlogse verschuiving naar links, of was er meer aan 

de hand? Hoe dan ook, de gunstige verkiezingsuitslag van 1946 bracht Van Hoorick in het 
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parlement. Was hij daar een belangrijke pion van de KP-fractie? Getuigden zijn wetsvoorstellen 

van zijn vlaamsvoelendheid? Het succes van de KP was echter van korte duur, en door de jaren 

heen brokkelde hun achterban steeds verder af, onder invloed van de Koude Oorlog. Was het 

tanende succes van de partij een factor die zijn uiteindelijke overstap naar de BSP in 1957 

bepaalde? Of was de groeiende onenigheid tussen Van Hoorick en de partijtop, met in het 

bijzonder voorzitter Lalmand, onoverkomelijk geworden? Of gaven de onthullingen over het 

regime van Stalin de doorslag? Van Hoorick had zich immers jarenlang door een blinde Stalin-

verering laten leiden, en bleef zodoende na de onthullingen met heel wat desillusies zitten.  
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III. Biografie 

 

Hoofdstuk 1 

Jeugd. Van Vlaams-nationalisme naar Communisme (1915-1935) 

 

“We zijn allemaal begeesterd door de Vlaamse strijd, door wat wij er thuis over horen” 

 

1.1 Familiale achtergrond 

 

Bert van Hoorick ziet het eerste levenslicht op 31 januari 1915 te Aalst, als zoon van 

Palmyre Van Herreweghe, de jongste dochter van een bekende Aalsterse meubelhandelaar1, en 

Alfred Van Hoorick, een beroepsmuzikant bij de Gentse opera. Zijn vader zal Van Hoorick 

echter nooit kennen, daar deze stierf als frontsoldaat op 9 november 1918, ironisch genoeg twee 

dagen voor het bereiken van de wapenstilstand2. Van Hoorick zal zich zijn vader louter als een 

foto, opgestuurd vanuit het front, herinneren, en het verlies van zijn vader in de oorlog moet Bert 

hebben getekend en de basis hebben gevormd van zijn sterk antimilitarisme. De man in huis 

werd dan voor even een frontsoldaat, genaamd Fritz, die bij de Van Hooricks was ingekwartierd. 

Van Hoorick beweert dat deze Fritz een sociaal-democraat, en dus tegen de oorlog, was3. „Het zal 

nog tot 1920 duren eer Van Hoorick terug een vaderfiguur kreeg, wanneer zijn moeder trouwde 

met Valérie Louies4, een ex-frontsoldaat, die eerst als klerk bij de posterijen te Aalst werkte en 

later boekhouder werd bij het lokale agentschap van de Generale Bank. Hij werd er ontslagen 

omwille van bepaalde syndicale activiteiten maar kon opnieuw aan de slag bij de textielververij 

Teinturia in Aalst‟5. Beide ouders waren van de flamingantisch Daensistische strekking, en zijn 

stiefvader nam de jonge Van Hoorick mee naar de optochten op elf juli ter herdenking van de 

Guldensporenslag, naar eigen zeggen voor de eerste keer in 19206. „Louies mocht dan ook 

worden gerekend tot de inner circle van de lokale Vlaams-nationale partij. Hij engageerde zich 

nooit op politiek-electoraal vlak, maar hij speelde wel een belangrijke rol als beheerder van talloze 

vennootschappen die in en rond het Vlaams Huis actief waren. In 1930 behoorde hij tot de 

                                                           
1 Meubelhandel „De Kroon‟ 
2 HEMERIJCKX (R.). Bert Van Hoorick: van flamingantisme tot communisme: in Wetenschappelijke Tijdingen, juni en 
augustus 2003 
3 VAN HOORICK (B.). In Tegenstroom. Herinneringen 1919-1956, Massereelfonds, Gent, 1982 
4 Door het hertrouwen van zijn moeder kreeg Van Hoorick er een broer en een zus bij: Elly en Herman. 
5 HEMERIJCKX (R.). Bert Van Hoorick (…) 
6 VAN HOORICK (B.). In Tegenstroom (…) 
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stichters van de NV Vlaamsche Spaar- en Leenbank en in de daarop volgende jaren zal hij ook 

beheersfuncties waarnemen in de SM Volksverhefing, in de SM Verbond der Vlaamsche Huizen, in de 

apotheek Volksverheffing, in de drukkerij Volksverheffing en in de uitgeverij Dietschland‟7. De familie 

langs moeders kant was politiek nogal verdeeld te noemen: een deel socialistisch, een ander 

liberaal. Zijn moeder zelf stemde echter voor de Daensisten8.  

 

1.2. Het Aalsterse Vlaams-nationalisme   

 

De Vlaamse gedachte werd dus bij Van Hoorick van op jonge leeftijd ingeprent. Nu 

vertoonde het Vlaams-nationalisme in de streek van Aalst een aantal specifieke kenmerken: het 

werd er namelijk gekenmerkt door een samengaan van de Frontpartij, een partij die gegroeid was 

uit de eisenstrijd van de Vlaamse frontsoldaten, en de daensistische Christene Volkspartij, de 

christen-democratische formatie die zich sterk afzette tegen het katholieke conservatisme. De 

katalysator van het opkomen van een uitgesproken „Vlaamse reflex‟ was bij vele daensisten de 

Eerste Wereldoorlog geweest, waarbij vele daensisten zelfs activist waren geworden en 

langzamerhand zich dus meer Vlaams dan sociaal zouden gaan opstellen. Andere daensisten van 

de oude garde hadden zich na de dood van Pieter Daens aangesloten bij de socialisten. Deze 

evoluties zullen uiteindelijk, samen met het feit dat doorheen de jaren ‟20 de Vlaams-nationalisten 

meer en meer de daensisten gingen overvleugelen, leiden tot de zwanenzang van het daensisme in 

de jaren „3o9. „De nog bestaande daensistische organisaties, zoals de coöperatieven, de 

ziekenbonden, de vakbonden en de talloze culturele verenigingen kwamen in Vlaams-nationale 

handen en gaven aan de Aalsterse Vlaams-nationale beweging een meer volks karakter. Men kan 

de oprichting van het lokale Vlaams Huis beschouwen als een hoogtepunt daarvan, daar het 

Vlaams Huis een café, bibliotheek, feestzaal, volksapotheek, ziekenfonds, vakbond, volksbakkerij, 

drukkerij en uitgeverij herbergde. De centrale figuur in dit netwerk was Ernest Vanden Berghe, 

een gewezen activist die in 1921 was aangesteld tot propagandist van de Christene Volkspartij. 

Hij was de man die de daensistische partijstructuren op Vlaams-nationalistische leest schoeide en 

die ook de uitbouw van de partijpers op zich zou nemen. De Aalsterse Vlaams-nationalisten 

groeiden er zodoende uit tot een niet onbelangrijke politieke macht. Zij waren er niet alleen in 

geslaagd een kleine zuil rondom zich te bouwen, sinds 1926 maakten zij ook deel uit van de 

stedelijke bestuurscoalitie‟10. De andere belangrijke figuur van de daensisten, na de dood van 

Pieter Daens, was Karel-Leopold Van Opdenbosch die in de Kamer zetelde voor de Vlaams-

                                                           
7 HEMERIJCKX (R.). Bert Van Hoorick (…) 
8 VAN HOORICK (B.). In Tegenstroom (…) 
9 HEMERIJCKX (R.). Bert Van Hoorick (…) 
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nationalistische partij. Deze Van Opdenbosch zal in juli 1925 voor een ware hetze zorgen in 

Aalst, wanneer hij na het overlijden van burgemeester Bosteels dienstdoend burgemeester werd, 

en in die hoedanigheid op elf juli de Belgische vlag op het stadhuis verving door de leeuwenvlag. 

Van Opdenbosch werd geschorst door de gouverneur en Alfred Nichels werd de nieuwe 

dienstdoende burgemeester in afwachting van een nieuwe burgervader11. Tegen het begin van de 

jaren ‟30 was het daensisme echter al op stervens na dood daar de Christene Volkspartij-Vlaamsch 

Front steeds meer in fascistisch vaarwater terecht was gekomen. Vlaams-nationalisten reisden naar 

het Duitsland van Hitler, de democratische inhoud van de Frontpartij verdween, en er werd 

steeds meer gedacht in de richting van een christelijke volksstaat gebaseerd op solidarisme en 

corporatisme, waarbij niet het algemeen stemrecht maar een elite moest beslissen, een 

maatschappijbeeld dat aansloot bij het opkomend Vlaams industrie-kapitalisme met het oprijzen 

van bedrijven als Gevaert en De Beukelaer. In 1932 staken Ernest Van den Berghe, Hendrik Elias 

en Staf De Clercq de koppen bij mekaar, wat uiteindelijk zal resulteren in de oprichting van het 

Vlaams Nationaal Verbond in oktober 1933 als Vlaams-nationalistische eenheidsbeweging. Van 

Hoorick zegt hierover: “Neen, de meeste volgelingen hadden toen echter geen besef van de fascistische 

grondslagen van de nieuwe marsrichting en van de breuk met de democratische en antimilitaristische traditie van het 

daensisme en de Frontpartij. Alles was goed voor hen, als het maar Vlaams was en zelfbestuur voor Vlaanderen 

inhield”12. Van Hoorick doelde daarmee onder andere op zijn ouders, daar deze geëvolueerd waren 

naar het VNV, ondanks verwoede pogingen van Van Hoorick, en menig verhitte discussie met 

zijn stiefvader, om hen te waarschuwen voor de fascistische koers13.  Niet iedereen stapte echter 

zomaar mee met De Clercq. In de Antwerpse Frontpartij stapte Herman Vos en enkele andere 

vrijzinnigen over naar de BWP14, en ook in Aalst zette Karel Van Opdenbosch zich af tegen het 

VNV, met steun van de oude daensist en gewezen activist Hector Plancquaert die al geregeld 

gewaarschuwd had voor het nazisme en fascisme met uitspraken als: “Het Leiderschap en het VNV 

zijn wegen die onvermijdelijk naar het fascisme zullen leiden.” Om zich te verweren tegen deze uitspraken 

deed het VNV beroep op de weduwe van Pieter Daens, die in de pers verklaarde het VNV te 

steunen. Op 28 november 1933 reageerde Plancquaert hierop op volgende wijze: “De oude 

Christene Volkspartij van priester Daens is wel dood mevrouw…doch ik ben en blijf christen-democraat tot de 

dood. Ons ideaal is te schoon en onze strijd was te heerlijk. Ik blijf al stonde ik gans alleen.” Planquaert zal 

samen met Van Opdenbosch, Benedict De Cock, de daensistische vakbondsman Moens en nog 

een paar anderen een nieuwe daensistische partij oprichten onder de naam Vlaams-nationale 

                                                                                                                                                                                     
10 HEMERIJCKX (R.). Bert Van Hoorick (…) 
11 VAN HOORICK (B.). In Tegenstroom. Herinneringen 1919-1956, Masereelfonds, Gent, 1982 
12 VAN HOORICK (B.). In Tegenstroom (…) 
13 Interview met Elly Louis, 10 maart 2008, Hofstade 
14 Belgische Werklieden Partij 
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Democraten, doch zonder al te veel succes: de nieuwe partij haalde bij de verkiezingen van 1936 

slechts 1,35% van de stemmen, tegenover het VNV dat 16,21% haalde15. “De oude Partij van 

Priester Daens is wel dood, mevrouw.”     

 

1.3. De Iweinkeerlen 

 

 Men kan dus stellen dat het geen toeval mag heten dat Van Hoorick in de Vlaamse 

beweging verzeilde. Naast de familiale achtergrond en de specifieke toestand van het Aalsterse 

politieke landschap zijn er echter nog elementen aan te stippen die Van Hoorick naar het 

flamingantisme dreven. „Eind jaren ‟20 oefende de ontvoogdingsstrijd voor de Vlaamse rechten 

immers een grote aantrekkingskracht uit voor jongeren, en gold het als één van de kanalen 

waarlangs de bewogen jeugd zich kon uitleven in haar adolescente contestatiedrang. De Vlaamse 

beweging was immers niet alleen een beweging voor taalrechten en een erkenning van de 

Vlaamse cultuur, het was ook een beweging tegen de gevestigde machten van het Franstalige 

België. Flamingantisme, anti-Belgicisme, antimilitarisme en pacifisme gingen hand in hand‟16. De 

laatste jaren van de „gay twenties‟ waren ook bewogen dagen voor de Vlaamse beweging: zo was 

er het geval van Dr. August Borms, de terdoodveroordeelde die zijn verkiezing in 1928 ongeldig 

zag verklaard worden. De polemiek rond deze figuur zal leiden tot een gevoelige zetelwinst van 

de Vlaams-nationalisten17. „Deze electorale doorbraak leidde in 1930 tot een andere doorbraak, 

namelijk in die van de verwezenlijking van één van de belangrijkste Vlaamse eisen: de 

vernederlandsing van de Gentse universiteit. Twee jaar later volgden de taalwetten op de 

overheidsadministraties en het lager en het middelbaar onderwijs‟18. 

                                                           
15 VAN HOORICK (B.). In Tegenstroom (…) 
16 HEMERIJCKX (R.). Bert Van Hoorick (…) 
17 Na de oorlog was Borms, samen met zijn activistische medestanders, uitgespuwd als landverrader, ook door het 
grootste deel van de bevolking in Vlaanderen. Vrij vlug meenden gematigde Vlaamsgezinde kringen dat het activisme 
een begrijpelijke ontsporing was ten gevolge van het Vlaamsvijandige beleid van de Belgische overheid. In het 
radicale Vlaamsgezinde milieu werden de activisten martelaars voor de goede zaak. Borms speelde zijn rol met verve. 
Hij weigerde elk gratievoorstel zodat hij ten slotte als enige activist in een Belgische cel overbleef. Rond zijn persoon 
groeide een amnestiebeweging die de collaboratie van het activisme wou vergoelijken. Die doelstelling maakte deel 
uit van een ruimer Vlaamsgezind eisenpakket. De stunt van de Bormsverkiezing lukte door een samenloop van 
omstandigheden. In Antwerpen stierf een liberaal Kamerlid en de leider van de Antwerpse Vlaams-nationalisten 
Herman Vos slaagde erin de wegens zijn veroordeling onverkiesbare Borms als symbool voor het Vlaamsgezinde 
ongeduld uit te spelen tegen de liberale kandidaat, symbool van het onwillige Franstalige establishment. Vos kreeg de 
weinig verholen steun van de Antwerpse Vlaamsgezinde leiders Van Cauwelaert en Huysmans die zoals het gebruik 
het wilde bij een tussentijdse verkiezing, geen kandidaten naar voren schoven. Dat Borms bijna twee keer meer 
stemmen haalt dan de liberale kandidaat veroorzaakte een psychologische schok, nog versterkt door de Vlaams-
nationalistische zetelwinst van 5 naar 11 Kamerzetels bij de verkiezingen in 1929 (= 11,6% van de stemmen in de 
Vlaamse kantons), uit DE SCHRYVER (R.), (RED.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, 1998  
18 HEMERIJCKX (R.). Bert Van Hoorick: van flamingantisme tot communisme: in Wetenschappelijke Tijdingen, juni en 
augustus 2003 



 14 

 In de jaren ‟20 was Van Hoorick uiteraard nog maar een kind, maar toch kwam zijn 

sluimerend flamingantisme vaak al duidelijk aan de oppervlakte. “We zijn allemaal begeesterd door de 

Vlaamse strijd, door wat wij er thuis over horen” schrijft Van Hoorick in zijn memoires, en daar was wel 

iets van: in de „Ecole Moyenne‟ waar de kleine Bert school liep, schoot hij propjes naar het 

portret van de koning en weigerde hij de Brabançonne mee te kwelen in de muziekles, beide 

zaken met pijnlijke knieën tot  gevolg. Ook wat later, aanbeland in het Aalsterse Atheneum, blijkt 

Van Hoorick bijzonder geëngageerd te zijn. Hij sticht er een Vlaamsgezinde scholierenbond, De 

Iweinkeerlen, die zich snel zullen aansluiten bij het Algemeen Vlaams Studentenverbond (AVS). Er 

blijken in het Atheneum van Aalst al sinds 1927 dergelijke scholierbonden te hebben bestaan, die 

echter, door gebrek aan opvolging, telkens een kort leven waren beschoren. Zo maakt het AVS-

blad Opkomst gewag van groeperingen als Dirk Maartens en Hou ende trou, met telkens een ander 

bestuur19. Onder de enthousiaste, toen nog amper veertien jaar oude voorzitter Van Hoorick 

zullen deze toestanden tot het verleden gaan behoren. Er zijn twee elementen die men kan 

aanduiden als aanleiding voor de (her)oprichting van de scholierenbond. Ten eerste organiseerde 

het AVS in maart 1929 zijn landdag in Aalst20. Op 24, Palmzondag, en 25 maart kwamen in Aalst 

alle verbonden van de AVS samen om er liederen zoals De Vlaamse Leeuw, Groeninghe en Het Lied 

der Vlaamse Zonen te zingen, exposities te bezoeken, onder mekaar “matsjen” te spelen, te 

vergaderen en een optocht met vlaggen en muziek te ondernemen met als afsluiter een 

avondfeest21. „Ten tweede was er de bijeenkomst van de Jeunesses Nationales, een “fasjisties getinte”22 

jongerenbeweging. Zo werden de Iweinkeerlen opgericht op 15 mei 1929, oorspronkelijk met een 

slechts een twintigtal leden, maar onder impuls van de enthousiaste voorzitter Van Hoorick zou 

die werking gestaag uitbreiden‟23. „De directie van het atheneum, in die dagen nog sterk 

doordrongen van Belgisch nationalisme (met als uiting daarvan bijvoorbeeld de jaarlijkse groet 

aan de Belgische driekleur)‟24, was niet zo opgezet met het bestaan van de Iweinkeerlen met hun 

ongebreideld flamingantisme, en al snel poogde de directie de bond tot ontbinden te dwingen. 

Die pogingen waren niet altijd even efficiënt: zo stuurde de directie het gerucht de wereld in als 

zou de bond buiten de schoolmuren in een „drankgelegenheid‟ vergaderen. Die 

„drankgelegenheid‟ betrof echter het Vlaams Huis, en de directionele interventie had als enige 

resultaat dat de scholierenbond zijn ledenaantal zag doorgroeien naar een honderdtal. De directie 

bleef zich mateloos storen aan de Iweinkeerlen, die een symbool werden van protest en rebellie. In 

juni 1930 werd het voorstel gelanceerd om de bond te laten fuseren met de officiële schoolbond 

                                                           
19 Opkomst, jaargang twee, nr. 1, 15 oktober 1928 
20 HEMERIJCKX (R.). Bert Van Hoorick (…) 
21 Opkomst, februari 1929 
22 Tweede letterkundig jaarboek van het AVSGA voor 1932, Aalst, 1931 
23 Opkomst, juli 1930, 4de jaargang nr. 8 
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en het voorzitterschap over te dragen aan een leerkracht, waardoor de directie meer greep zou 

krijgen over de Iweinkeerlen. De groep wenste echter niet in te gaan op het voorstel, waardoor deze 

zonder meer tot ontbinding werd gedwongen25.    

 

1.4. AVS Gewest Aalst Blauwvoeters 

 

De groep rond Van Hoorick, met onder andere Leo Van Schamelhout, Pol De Saar en 

Michel De Craeker, liet zich echter niet ontmoedigen, en stampten een nieuwe bond uit de grond: 

de A.V.S.G.A. De eerste vergadering vond plaats op 20 juli 1930, te beschouwen als de datum 

van de stichting, en de daarop volgende zomerweken besprak men wekelijks de toekomstige 

werking van het verbond. Daarna volgden de lezingen, bijeenkomsten en feestvergaderingen 

mekaar in ijl tempo op. De nieuwe bond, met alweer Van Hoorick aan het roer, spitste zich niet 

alleen toe op de leerlingen van het atheneum, maar op alle leerlingen van het Aalsters officieel 

onderwijs26. Van Hoorick zag de bond staan voor een tweevoudige strijd: een “kamp ter 

bewustmaking” en “een werken tot het vormen van persoonlijkheden ten dienste van Vlaanderen”27. Verder 

werd in de statuten gestipuleerd dat de bond boven elke  tegenstelling van politieke of 

godsdienstige aard stond (“Elke denkwijze wordt in ons midden streng geëerbiedigd”), een “Vlaams 

stamgevoel en bewustzijn” wilde bevorderen en het „Algemeen Beschaafd Nederlands‟ als voertaal 

aannam en de „Kollewijn-spelling‟, de vereenvoudigde spelling, als schrijfwijze28. Nog maar net 

had de bond zich opnieuw in het zadel gehesen, wanneer de Atheneumdirectie zich alweer 

genoodzaakt zag de bond uit de stallen te jagen. Begin 1931 legde deze immers de 

Atheneumscholieren een verbod op de buitenschoolse vergaderingen nog langer bij te wonen, 

daar deze in een „koffiehuis‟ doorgingen, en al diegenen die dat verbod aan de laars zou lappen 

zouden worden uitgesloten van de school. Van Hoorick, die samen met de bond aanvankelijk een 

verslagen indruk gaf („Algemene Verslagenheid… Algemene verontwaardiging…‟29), riep een geheime 

vergadering bij mekaar waarin werd beslist toch door te gaan. Het individueel lidmaatschap werd 

afgeschaft en het AVSGA vormde zich om tot een verbond van bonden, waarbij naast het 

bestuur verschillende studiekringen werden opgericht30. Enkele gekende figuren binnen de lokale 

Vlaams-nationale beweging traden op als beschermheren, waaronder Gravez, Vanden Berghe, 

Van Opdenbosch, D‟Haese, De Neve, Delafortrie, De Waele en Van Hooricks grootvader J. Van 

                                                                                                                                                                                     
24 HEMERIJCKX (R.). Bert Van Hoorick (…) 
25 HEMERIJCKX (R.). Bert Van Hoorick (…) 
26 HEMERIJCKX (R.). Bert Van Hoorick (…) 
27 Opkomst, januari 1931, 5de jaargang, nr. 1 
28 Tweede letterkundig jaarboek van het AVSGA (…) 
29 Opkomst, mei 1931, 5de jaargang, nr. 5 
30 HEMERIJCKX (R.). Bert Van Hoorick (…) 
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Herreweghe en stiefvader Valerie Louis, dewelke allen ook in het comité werden opgenomen31. 

„Het verschijnen van een eigen ledenblad, Noodhoorn, in mei 1931, gaf aan dat de scholierenbond 

een nieuw elan gevonden had. Reeds na enkele maanden kon het tijdschrift op een oplage van 

duizend exemplaren verspreid worden. Op zijn toppunt moet de Aalsterse bond een 

tweehonderdvijfentwintig  leden geteld hebben‟32. Eén van de hoogtepunten in de AVSGA-

werking was de herdenkingsavond gewijd aan Albrecht Rodenbach33, waar Van Hoorick in het 

stuk “De Ondergang Der Kerels” de rol van skald voor zich nam, en voorts verscheidene teksten 

naar voren bracht die de hulde aan Rodenbach moesten vervolmaken34. De recensent van De 

Schelde was bepaald onder de indruk: “De jeugdige veelzijdig belovende Bert Van Hoorick gaf een diep 

inslaande voordracht over het leven en de ziel van Rodenbach. Deze lezing was voor zeker de clou van de avond en 

ook in de verdere deklamasies en in het toneelspel domineerde de figuur van onzen begaafden vriend”35.  

 

 Het flamingantisme van Van Hoorick bevond zich die dagen eerder op een romantisch 

niveau, als een soort levenshouding die het pure, het eigene nastreeft. In een gezwollen, nogal 

pompeuze taal bewierookt hij zijn helden Rodenbach, Verschaeve, Verriest en Dosfel: “Driftig en 

geweldig zijn ze als de Vikings die in den woedenden orkaan de golven trotseren, storm op zee, terwijl de 

Blauwvoeten er boven drijven.”36 Het benadrukken van de schoonheid van de Vlaamse taal, in een 

pure vorm, karakteriseert dan ook zijn prille flamingantisme, evenals de hoge graad van naïviteit 

die spreekt uit zijn teksten. Van Hoorick laat in die dagen alles onderdompelen in een sferische 

waas van romantisme, en houdt voor zichzelf een poëtische werkelijkheid in stand, niet 

gehinderd door een ruime blik op de wereld. In latere tijden geeft hij dit ook grif toe: “…We zijn 

onwetend. Onze Vlaamse auteurs houden ons opgesloten in een heimatliteratuur. „Het gezin van Pamel‟ werd 

doodgezwegen. Want dat stuk voert de strijd van het socialisme ten tonele. We leren Guido Gezelle‟s sublieme 

gedicht „Dien Avond en dien Roze‟ uit het hoofd, maar niemand die ons wijst op de achtergrond: Gezelle‟s 

genegenheid voor een jongen…”37. „Van Hoorick, in zijn volle sturm-und-drang periode, preekt een 

Vlaams radicalisme (“Vlaming zijn overal en in alles, de gedachte verspreiden en doordrijven spijts alles en allen 

„jusqu‟au bout‟!”38), geïnspireerd door figuren als Lodewijk Van Deyssel, Nietzsche, de activist 

Borms en de Vlaamse dienstweigeraar Joris De Leeuw. Daarnaast wilde Van Hoorick ook een 

idealist zijn. Idealisme en radicalisme konden volgens hem niet gescheiden worden en werden 

                                                           
31 Tweede letterkundig jaarboek van het AVSGA (…) 
32 HEMERIJCKX (R.). Bert Van Hoorick (…)  
33 HEMERIJCKX (R.). Bert Van Hoorick (…) 
34 Programmaboekje van de „Herdenkingsavend gewijd aan Albrecht Rodenbach‟, op 5 november 1931 
35 HEMERIJCKX (R.). Bert Van Hoorick (…)  
36 Noodhoorn, 2de jaargang, nr. 1, 1931 
37 VAN HOORICK (B.). In Tegenstroom (…) 
38 Opkomst, april-mei 1931, nr 5-6 
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aanzien als een essentieel element van de menselijke natuur‟39: “Idealisme is een deugd die de mens 

aanzet om met durf en wilskracht en hardnekkigheid te vechten voor z‟n principes. ‟n Mens zonder ideaal is geen 

mens, hij is ‟n ziek vrak”40. Het idealisme dat Van Hoorick hier predikt is vooralsnog een jeugdig 

idealisme, dat eerder plastisch, met zekere zin voor dramaturgie, werd ingevuld. De woelige jaren 

‟30 boden hem het ideale decor voor zijn contestatiedrang, een tijdsgewricht waarin om zich heen 

slaan en brullen vanop barricades stilaan dagdagelijkse taferelen werden. 

 

1.5. De jeugdgroep ‘Manesching’ 

 

 Het AVS-Gewest Aalst volgde het idee van de nationale AVS wat betreft het oprichten 

van een heuse jeugdbeweging, teneinde het “futloze radicalisme” en het “bierflamingantisme” te 

overstijgen. Met andere woorden: men zag in dat alleen het schermen met gezwollen woorden 

niet volstond om „karaktermensen‟41 te vormen, en dat er een zekere praktijk moest worden aan 

vastgeknoopt. „De jeugdbeweging propageerde het model van de Duitse Wandervogel, in 

Vlaanderen geïntroduceerd door de socialistische Ajottersbeweging, die veel belang hechtten aan 

een eigen gemeenschapsgevoel en een andere cultuurbeweging. Met het kamperen in de natuur of 

een jeugdherberg wilde men het verstedelijkt cultuurconformisme achter zich laten om te komen 

tot een authentiekere levenswijze en natuurlijker omgangsvormen tussen meisjes en jongens. Dit 

alles moest gepaard gaan met een cultuur van ascese en het zich afzetten tegen de massificatie, 

het materialisme en de uitingen van gecommercialiseerde banale genotzucht zoals roken, 

alcoholgebruik, triviale literatuur, populaire muziek of dans, modekledij etc. Als alternatief 

werden de oude volksdansen en volksmuziek naar voor geschoven. De meer radicale 

jeugdbewegers propageerden zelfs het vegetarisme. Het was duidelijk niet de bedoeling om van 

de vrije jeugdbeweging een massabeweging te maken‟42.  

 

De vrije jeugdgroep „Manesching‟ werd reeds in mei 1931 opgericht. Ze sloten zich onmiddellijk 

aan bij de Vlaamsche Kampeergemeenschap en één van de eerste activiteiten bestond uit de deelname 

aan het VKG-kamp op de IJzerbedevaart in augustus 193143. Het eerste werkingsjaar stond 

echter volledig in het teken van de oprichting van een eigen jeugdhuis44, dat niet zomaar een 

                                                           
39 HEMERIJCKX (R.). Bert Van Hoorick (…) 
40 Noodhoorn, 3de jaargang, nr. 6-7, 1932 
41 HEMERIJCKX (R.). Bert Van Hoorick (…) 
42 HEMERIJCKX (R.). Bert Van Hoorick (…); VAN DOORSELAER (M.) en VANDERMEERSCH (P.). 
Alternatief jeugdleven in Vlaanderen (1918-1940), in Spiegel Historiael, jg. 21, 1986; BEYEN (M.). Op wacht bij het 
erf. Jeugdbeweging en historisch besef in Vlaanderen, 1920-1965, in Bijdragen tot de eigentijdse geschiedenis, 2001, nr 8, 
p34-38 
43 VAN HOORICK (B.). Jeugdbeweging, Aalst, s.d. (1932) 
44 HEMERIJCKX (R.). Bert Van Hoorick (…) 
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slaapgelegenheid moest bieden maar eerder een „microgemeenschap‟ diende te vormen dat de 

afspiegeling moest worden van de nieuwe gemeenschaps- en cultuurbeleving. Men betrok een 

leegstaande houten barak, dat nog dienst had gedaan als bolbaan, achter het Vlaams Huis te 

Erembodegem45. 

 

De jaren van de vrije jeugdbeweging zijn cruciaal geweest voor het verdere verloop van Van 

Hooricks levenswandel en de bijhorende idealen, of zoals hij het zelf zei: “…In die tijd konden wij, 

en ik in het bijzonder, zowel naar rechts als uiterst rechts geëvolueerd zijn, als we later eigenlijk naar links en 

uiterst links zijn geëvolueerd.46” En inderdaad, de opvattingen van Van Hoorick slingerden in deze 

periode heftig heen en weer, beïnvloed door de waterval aan nieuwe ideeën, stromingen en 

levenshoudingen die de ronde deden, nog versterkt door de contacten binnen de kampeer- en 

jeugdherberggemeenschap. Van Hoorick was in deze periode op ideologisch vlak in de eerste 

plaats een zoeker, en pikte zowel van de linkse als rechtse zijde elementen op in zijn denken, wat 

later door politieke tegenstrevers gretig werd aangewend om zijn integriteit in vraag te stellen47. 

Zo kan men zijn pleidooi voor een meer „natuurlijke levenswijze‟ ambigu noemen daar het tevens 

de basis vormde voor een rechts-reactionaire stroom48. Het discours in het VKG49-blad met hun 

anti-modernisme, natuurmysticisme, swastikasymboliek en uiteenzettingen over Germaans 

heidendom, gekoppeld aan een antiparlementair, Diets-solidarisme kwam eigenlijk vervaarlijk 

dicht aanleunen bij het Verdinaso50. Ook Manesching maakte gebruik van de swastika in hun 

druksels, echter niet als een rechtstreekse verwijzing naar het nazisme maar eerder als het 

Germaanse symbool voor de zomerzonnewende51. De ambiguiteit daarvan spreekt echter voor 

zich. Bovendien kwam er een zeker autoritair gedachtegoed naar boven in het sociale programma 

van de AVSGA. „Vanuit een katholieke moraal werd een „Organokratie‟ vooropgesteld, te 

interpreteren als een „harmoniese, organiese Gemeenschap‟. Democratie wees men van de hand daar 

men meer heil zag in een corporatief systeem, geleid door een „aristocratie van de besten‟ en 

socialisme werd al helemaal verguisd: “Eén der voornaamste punten der Vlaamse Jeugd moet worden het 

bekampen van het socialisme, (…) van al wat berust op klassestrijd en zich niet baseert op de katholieke 

moraal”52. Nu moet gezegd worden dat het sociale programma van het AVSGA vooral van de 

                                                           
45 Noodhoorn, lente- en grasmaand 1932, nr. 6-7 
46 Interview VAN DOORSLAER (R.) met VAN HOORICK (B.), 18 september 1985, transscriptie SOMA, Brussel 
47 Wie is Bert Van Hoorick?, pamflet (C. Arijs), s.d. (1946), SOMA, Brussel 
48 HEMERIJCKX (R.). Bert Van Hoorick (…) 
49 Vlaamse Kampeergemeenschap 
50 Het Verdinaso, opgericht in 1931, o.a. door Wies Moens en Joris Van Severen, preekte immers ook een anti-
Belgisch Diets-nationalisme. Het paramilitaire element van het Verdinaso was echter niet in het bijzonder aanwezig 
in het AVSGA. 
51 HEMERIJCKX (R.). Bert Van Hoorick (…) 
52 Jaarboek van het AVSGA voor 1933, Noodhoorn, s.d. (1932), (3de jaargang), nr. 2-3 
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hand was van Luc Delafortrie, overigens één van de kleinkinderen van Pieter Daens, een man die 

kort daarop naar het Verdinaso zou trekken‟53. Van Hoorick zelf verbleef op ideologisch vlak nog 

in het ongewisse: “Als het gruis van ‟t kapitalisme zal weggeruimd zijn en de bodem vlak! Wat dan? 

Socialisme, fascisme, kommunisme? En de jeugd scharrelt in het donker. Maar een nieuwe generatie (...) treedt 

vooruit als ‟n witte liefdesengel en klaroent de blijde komst, de nieuwe gemeenschap (…). Uit onze blikken glanst 

reeds het morgenland, glanst reeds de blijde toekomst, helder en rein. Al hebben de ouderen de ervaring van ‟n gans 

leven op ons voor, wij bezitten toch de stroom, de stuwing van het gevoel, dat zal leiden naar het utopia der 

ideaallozen!54”.  

 

Er zijn dus een aantal elementen, daar zijnde de swastikasymboliek en de corporatieve en elitaire 

maatschappijvisie, die het AVSGA in een kamp zouden kunnen drijven dat helemaal het hunne 

niet was, namelijk het rechts-autoritaire kamp55. Doorheen de jaren zijn het deze elementen die 

hebben bijgedragen aan de verkeerde beeldvorming rond Van Hoorick, inclusief de fabel als zou 

Van Hoorick ooit tot het VNV hebben behoord, een stelling dat kant noch wal raakt. Het VNV 

had op Van Hoorick het effect als een rode lap op een opgehitste stier, en heeft bovendien 

gezorgd voor een breuk met zijn ouders, waarover later meer. 

Vanaf 1932  begon de balans van „de bende‟ rond Van Hoorick ferm naar links door te hangen. 

De juiste chronologie van de gebeurtenissen en het naar de voorgrond treden van de personen 

die een zekere invloed hebben uitgeoefend is moeilijk vast te stellen, evenals de wisselwerking 

tussen de twee voorgenoemde. Er kan gesteld worden dat de jeugdige groep hetzelfde lot 

onderging als de wereld rond hen heen, namelijk deze van een alles verscheurende en opdelende 

stroomversnelling.   

 

„Een figuur die in deze zoektocht een heel belangrijke rol heeft gespeeld was Karel Geeroms, de 

recensent van Noodhoorn en de verantwoordelijke van de werkgroep kunst en internationalisme 

binnen het AVSGA. Hij zette zich radicaal af tegen het romantische flamingantisme (“Het is 

belachelijk in de 20ste eeuw de prinsipes (sic) van Jan Breydel en Rodenbach te huldigen”) en bepleitte een 

“vereniging van moderne mensen”, die “rekening hield met de werkelijkheid”. Zoals Tolstoj en Gandhi 

dienden zij “onder het volk te gaan” en te breken met de bestaande maatschappij‟56. 

 

                                                           
53 HEMERIJCKX (R.). Bert Van Hoorick (…) 
54 Noodhoorn, oktober 1932, 3de jaargang, nr. 1 
55 HEMERIJCKX (R.). Bert Van Hoorick (…) 
56 Verslag der Paaschkonferentie (van het AVSGA) van 7 april 1932, in Noodhoorn, zomer- en hooimaand 1932, 2de 
jg., nr.8-9 uit HEMERIJCKX (R.), Bert Van Hoorick (…) 
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„Sommigen, zoals Gaston De Block, Pol De Saar en Pol de Beule, stonden enigszins afwijzend 

tegenover deze stellingen, maar Van Hoorick was het “zakelijk idealisme” van Geeroms zeker niet 

ongenegen. Onder zijn invloed pleitte Van Hoorick ervoor het AVSGA om te vormen tot een 

“elite” van enkele jonge mensen die een nieuwe, betere maatschappij voorstonden. De “zuivere 

jeugdbewegers” en de “modernisten”, als nieuwe cultuurdragers, moesten samen deze elite vormen. 

Meteen zou Noodhoorn ook omgevormd worden tot een cultuurblad voor de jeugdbeweging‟57. 

 

„Vanaf de zomer van 1932 zien we inderdaad dat er in Noodhoorn een nieuwe geest opduikt. 

Tekenend voor deze kentering was een uiteenzetting van Leo De Lange waarin hij de 

Guldensporenslag op een marxistische wijze interpreteerde door deze in het teken te plaatsen van 

een revolutionaire klassenstrijd, de nationaal-revolutionaire bevrijdingsstrijd in de koloniale 

landen en de strijd van de onderdrukte volkeren in Europa. Een uiteenzetting van Godelieve 

Delafortrie over de Russische film gaf zelfs aanleiding tot een ophemeling van de 

communistische zendingsdrang  in de nieuwe Sovjet-Unie.  In deze periode, waarin de 

economische crisis het kapitalistische regime op zijn grondvesten deed daveren, begon er bij 

bepaalde figuren uit het AVGSA een zekere fascinatie te groeien voor het Sovjet-Russisch 

maatschappijmodel en dit in weerwil van de antisocialistische uitspraken die in Noodhoorn terug 

te vinden zijn. Het is duidelijk dat er verschillende stromingen in het AVGSA hadden wortel 

geschoten‟58.  

 

„De om zich heen grijpende economische crisis en de ellende van de werklozen zou aan de roep 

om naar het volk te gaan een dwingend karakter geven. Maar de Boreinse  mijnwerkersrevolte in 

de zomer van 1932 had tevens aangegeven dat er vanuit de arbeidersklasse een revolutionaire 

macht kon uitgaan. In Aalst was er van de staking niet zo veel te merken, maar de alarmerende 

berichtgeving in de pers en de communistische propagandaslag, gaven de ernst van de toestand 

aan‟59.  

 

„Al deze elementen hebben er toe bij gedragen dat er zich in het AVSGA een zekere verschuiving 

naar links begon af te tekenen. In zijn commentaarstukken zal Van Hoorick uiting geven aan zijn 

verontwaardiging over de tergende sociale ongelijkheid en de miserie van de werklozen60. Om 

effectief iets te doen en de nood enigszins te lenigen ging het AVGSA er toe over een "sociale 
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hulp" op te starten61, maar men legde er meteen de nadruk op dat werklozensteun en openbare 

liefdadigheid geen oplossing konden bieden: "Ze verschuiven enkel de ontknoping... en wat zal die 

ontknoping zijn?"62‟63. 

 

„Echte conclusies durfde het AVSGA nog niet trekken, maar de evolutie die deze Vlaamsgezinde 

jongeren uit de Aalsterse kleinburgerij op korte tijd maakten is toch wel merkwaardig. De keuze 

van Van Hoorick voor het jeugdbewegingideaal had een hele ommekeer in zijn leven 

teweeggebracht. Hij hanteerde de progressieve schrijfstijl, sprak beschaafd Nederlands, weigerde 

te roken of bier te drinken en begon ook te experimenteren met vegetarisme. Tegen de 

heersende, door de media gepromote modetrends in liep hij rond op sandalen en in een korte 

ribfluweel broek. Hij was met andere woorden de belichaming van een zekere protestcultuur 

geworden. De confrontatie met de sociale kwestie hadden zijn kritiek op de massacultuur doen 

omslaan in een globale maatschappijkritiek en zijn filosofische discussies met Karel Geeroms 

hadden in hem een diepe geloofscrisis losgemaakt‟64. Zijn leraar Grieks op het atheneum, Frans 

Cluytens, speelde daarin ook een grote rol, daar deze Van Hoorick via de Griekse mythologie 

voor het eerst leerde  kennismaken met andere religies. Van Hoorick kwam er zo toe om religies 

met elkaar te vergelijken, waaruit hij besloot dat het onzin was om het katholicisme als de enige 

ware godsdienst te beschouwen. Tevens ontdekte Van Hoorick de geschriften van Krishnamurti, 

de Indische filosoof en inspirator van de theosofische beweging, die hem een nieuwe wereld deed 

ontdekken65.  

 

„Zijn voortrekkersrol in de Aalsterse scholierenbeweging had hem meteen ook naar de nationale  

leiding van het AVS gebracht. De ploeg van het AVSGA zou vanaf juli 1932 het overkoepelend 

AVS-bestuur overnemen: Bert Van Hoorick was voorzitter, Godelieve Delafortrie 

ondervoorzitter en Karel Geeroms secretaris. In zijn intentieverklaring nam Van Hoorick zich 

voor om meer eenheid in het AVS te brengen, om een programma op te stellen en de beweging 

in een sfeer van verdraagzaamheid naar het ideaal van "de nieuwe gemeenschap" te leiden. Als 

concreet objectief wilde hij zijn concept van de jeugdbeweging naar voor schuiven‟66. 

 

„Binnen het overkoepelend AVS-bestuur bleek er daarover geen echte eensgezindheid te bestaan. 

Sommigen meenden dat het jeugdbewegingideaal aan herziening toe was omdat het machteloos 
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stond tegenover de problemen van een crisistijd en zich bovendien bezondigde aan een hol 

internationalisme. Van Hoorick was niet doof voor deze kritiek, maar anderen waren dan weer 

van mening dat zijn ideeën te radicaal waren en dat de educatieve lijn van het AVS niet mocht in 

het gedrang gebracht worden. De tegenstellingen binnen het AVS zouden vlugger dan verwacht 

naar een kritiek punt gebracht worden. Al in december 1932 kwam het in het AVS tot een 

kortsluiting waarop de ploeg van Van Hoorick besloot zich uit het bestuur terug te trekken. Als 

reden voor hun ontslag gaven zij aan dat " ‟t AVS enkel aan geestesontwikkeling doet".‟67 

 

„Klaarblijkelijk was Van Hoorick de scholierenbeweging achter zich aan het laten. Op 13 februari 

1933 werd er nog getracht om een verzoening tot stand te brengen, maar de ideeën (en het tien 

puntenprogramma68) dat hij er verdedigde werden door het AVS-bestuur afgedaan als niet 

realistisch en te sektarisch: "Denk er om vriend Van Hoorick, revolutie maakt men niet ineens, daartoe dien 

je het milieu op te voeden. En indien je tot het volk wil gaan, vorm dan geen elite en weet vooraf wat offeren kan 

betekenen".‟69 

 

1.6 De Vlam en de Vlaamse Arbeidersjeugd 

 

„Kennelijk had er zich in Van Hooricks jeugdbewegingsideaal een radicalisering 

voorgedaan en meer dan ooit stuurde hij erop aan om in het maatschappelijke gebeuren positie te 

kiezen. Daarbij trok hij zich steeds verder terug uit de traditionele kringen van de Vlaams-

nationale beweging. Zoals hij het AVS achter zich had gelaten, zo zou hij zich ook terugtrekken 

uit de Vlaamsche Kampeergemeenschap (VKG)70. Binnen de VKG was het in de loop van 1932 

tot een groeiende tegenstelling gekomen tussen de rechts-extremistische vleugel en de meer 

progressieve, pacifistische v1eugel71. Het latent racisme, in de rechtse VKG-groepen, had er eind 

augustus 1932 toe geleid dat het bij de opening van Jeugdherberg “Het Boschhuisje” te 

Kapellenbos  tot een open confrontatie was gekomen met een daar aanwezige joodse jeugdgroep. 

Dit moet de directe aanleiding geweest zijn voor verschillende groepen om zich uit de organisatie 

terug te trekken. De VKG zou kort daarop alleszins ontbonden worden. Samen met de meer 
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progressieve vrije jeugdgroepen zou Van Hoorick zich nu inzetten voor de oprichting van een 

nieuw overkoepelend jeugdverbond, de Vlaamse Arbeidersjeugd (VAJ)‟72.  

 

„De VA] werd opgericht in april 1933 door de vertegenwoordigers van vijf groepen: Bert Van 

Hoorick (Manesching, Aalst), Lode Rigouts (Regenboog, Borgerhout), Karel Van Arko 

(pseudoniem) (Roeland, Brussel), Pol De Ryck (ex-Heremanszonen, Gent) en Jan Haezendonck 

(VSB, Mechelen). Als uitgever en bezieler van het VAJ-blad “De Jonge Generatie” heeft Van 

Hoorick mede het gezicht van de VAJ bepaald. De groep wilde de traditie van de vrije, autonome 

jeugdbeweging voortzetten en stelde zich tot doel aan "Meisjes en jongens (…) 'n degelike (sic) 

Nederlands-kulturele en bewuste arbeidersjeugd-opleiding te bezorgen door moreel-hoogstaande ontspanning en 

gemeenschappelijk jeugdbeleven". De VAJ nam zich voor om niet alleen de "verkeerde gewoonten" (zo 

mocht men binnen de kring niet in het openbaar vrijen73) te bestrijden en het "eer- en 

verantwoordelijkheidsgevoel harer leden op te wekken", maar ook de "maatschappelijke wanverhoudingen af te 

breken, die de oorzaak zijn der algemene ellende van het arbeidende volk". De strijd tegen kapitalisme, 

fascisme en militarisme werden er expliciet gekoppeld aan de strijd voor het "zelfbeschikkingsrecht 

van het Vlaamse en andere, ook koloniale volkeren”. De VAJ had zich een meer uitgesproken links-

progressief profiel aangemeten en de Vlaamse strijd was er ingepast in een universeel, 

emancipatorisch project‟74. 

 

„Met zijn links-progressief discours kwam de VAJ haaks te staan op de ontwikkelingen in de 

Vlaams-nationalistische beweging. Na de oproep van Staf De Clerq tot het oprichten van een 

nieuwe eenheidspartij was de hoofdstroom van het Vlaams-nationalisme immers de weg van het 

fascisme en het rechts-extremisme ingeslagen. De oprichting van het Vlaamsch Nationaal 

Verbond (VNV) in oktober 1933 kan in zekere zin beschouwd worden als de definitieve 

doorbraak van deze tendens. Een aantal democratisch ingestelde flaminganten, zoals Herman 

Vos, zullen zich van Staf De Clercq distantieren en de overstap maken naar de socialistische 

partij75. Ook in Aalst verliep de oprichting van het VNV niet zonder slag of stoot. Karel-Leopold 

Van Opdenbosch, de laatste daensistische parlementair, hield er halsstarrig vast aan zijn 

democratisch gedachtegoed en zal uiteindelijk uit de Vlaams-nationale partij gezet worden‟76. 
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Ook de groep van Van Hoorick zal met de nieuwrechtse richting van het Vlaams-nationalisme in 

aanvaring komen. Hun linkse ideeën waren immers steeds moeilijker te verzoenen met het 

autoritaire V1aams-nationalisme. Daarmee was hun aanwezigheid in het Vlaams Huis een doorn 

in het oog geworden van de lokale bestuurders. De jongeren rond Van Hoorick waren er een 

vreemde eend in de bijt en reeds in april 1933 kwam het tot een confrontatie. De directe 

aanleiding was het wegnemen van een kruisbeeld, maar de achterliggende redenen gaven de 

doorslag. "Onze groep werd voor de keuze gesteld: ofwel buiten ofwel alle uitgesproken socialistische elementen 

uitsluiten, de koeducatie opheffen en daadwerkelijk in dienst treden van de partij". Van Hoorick weigerde en 

de vrije jeugdbewegers werden zonder meer uit het Vlaams Huis gezet. De publicatie van 

Noodhoorn werd meteen opgeheven, Jeugdherberg Jeugdvonk had voordien reeds zijn deuren 

gesloten77.  

 

„Onder druk van de partij viel de Aalsterse jongerengroep rond Van Hoorick onherroepelijk 

uiteen. Een deel van de oude kern, met Juul Franck, Pol De Saar, Gaston De Block en Pol De 

Beule, integreerde zich in de V1aams-nationale partijstructuren en kwamen later in de collaboratie 

terecht. Sommigen werden lid van de “Devlag”, anderen sloten zich aan bij de “Vlaamsche Wacht” 

of de “Feldgendarmerie”. De Saar zal in oktober 1944 geëxecuteerd worden78. Een ander deel van 

de groep, met o.m. Leo Van Schamelhout, Leo De Lange en Karel Geeroms, heeft Van Hoorick 

gevolgd op zijn eigenzinnige weg. Godelieve Delafortrie heeft zich enige tijd bij deze groep 

aangesloten, maar uiteindelijk vervoegde zij haar broer in de rangen van het Verdinaso. Deze 

ommezwaai was niet zo verrassend. De ethisch-idealistisch gefundeerde levenswijze vormde 

immers ook de voedingbodem voor het extreem-rechtse denken‟79. 

 

„De jongeren rond Van Hoorick, een bende allegaartje van flaminganten, revolutionairen, 

wereldverbeteraars en andere artiesten, hergroepeerden zich in een nieuw lokaal dat eveneens 

dienst deed als jeugdherberg. Met een „Vonk‟ nam men geen genoegen meer: het nieuwe 

onderkomen werd „De Vlam‟ gedoopt. Het was gelegen aan het begin van de Ninovesteenweg te 

Aalst en werd eind mei 1933 geopend. Behalve vier slaapplaatsen waren er ook een 

trekkerskeuken, een vergaderzaal en een kleine bibliotheek gevestigd80. De kunstschilder Maurice 

Roggeman, een nauwe vriend van Louis Paul Boon, verbleef er als herbergvader. De Vlam 

ontpopte zich als één van de broeihaarden van de Aalsterse tegencultuur. De vergaderzaal was 
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zwart geschilderd en aan de muur hingen portretten van Christus, Krishnamurti en Marx‟81. Later 

kwam er ook nog Lenin bij82. „Meisjes en jongens, een groep van zo'n veertig tot zeventig leden 

allen tussen l5 en l9 jaar, de meeste kinderen van Vlaams-nationalistische of daensistische 

ouders83, kwamen er samen om hun jeugdbewegingideaal te beleven in een sfeer van wij-tegen-

de-wereld. Er werd niet gerookt of gedronken, maar de aanwezigheid van bedden sprak natuurlijk 

tot de verbeelding van een zekere burgerij. De anonieme klachten wegens "vermoede zedenschennis" 

lieten dan ook niet lang op zich wachten‟84. Nochtans was De Vlam een vrij intellectuele 

bedoening: er was een bibliotheek met boeken van Herman Gorter over het socialisme, Henriette 

Roland Holst, Gandhi, Tolstoi, Barbusse en dergelijke meer, men discussieerde er over thema‟s 

als “Moet men eerst de mens of eerst de maatschappij veranderen om een wereld van vrijheid, gelijkheid en 

broederschap op te bouwen?”, gingen gaan volksdansen in de arbeiderswijken en voerden actie tegen 

alcoholisme en militarisme85.   

 

„Van Hoorick had definitief gebroken met het autoritaire Vlaams-nationalisme, en het 

antifascisme was nu één van de drijfveren in zijn actie geworden. De fascisering van het Vlaams-

nationalisme was immers geen op zichzelf staand fenomeen. Overal in Europa staken extreem-

rechtse stromingen de kop op. Eind januari 1933 was de nazipartij van Adolf Hitler in Duitsland 

aan de macht gekomen en deze had er meteen een dictatoriaal regime ingesteld: joden, 

communisten, socialisten, syndicalisten, pacifisten en andere mogelijke tegenstanders van de 

nazi's werden er meedogenloos vervolgd‟86. 

 

Om de stem van de jeugd te laten horen in de antifascistische strijd besloot Manesching, die zich 

ondertussen lieten kenbaar maken met een rode vlag met een groen maantje erop87, tot het 

organiseren van een "Vlaamsch antifascistisch jeugdkongres". Op dit congres, dat plaats vond in Aalst 

op 27 en 28 mei 1933, waren niet minder dan twaalf groeperingen aanwezig en De Roode Vaan 

wist te melden dat Vlaamsnationalisten, socialisten en communisten er een "Jeugdblok tegen het 

fascisme" hadden gevormd. Er werd een resolutie gestemd tegen de volmachtenregering, tegen het 

Vlaamse en Waalse fascisme, tegen het militarisme en het nazi-regime in Duitsland. Er werd 

meteen ook een oproep gelanceerd tot de vorming van antifascistische comités in de bedrijven, in 
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de stempellokalen en op de scholen88. Het congres werd afgesloten met een optocht door de 

straten van Aalst89. 

  

„Het bleef niet bij de organisatie van een congres. Begin mei 1933 had Manesching ook actie 

gevoerd op de Vlaamsnationale Landdag te Kester en vanaf juli 1933 werd begonnen met de 

uitgave van een strijdblad, “De Antifascist, orgaan van ‟t Vlaams Antifacisties Jeugdblok”. De uitgever 

van het blad was de reeds genoemde Leo De Lange. Van Hoorick vertelt in zijn memoires dat hij 

aan het blad heeft meegewerkt. Het discours van “De Antifascist!” was expliciet gericht naar de 

Vlaamse beweging en legde een directe link tussen de Vlaamse eisenstrijd en de arbeidersstrijd. 

Herman Van den Reeck, de in 1920 bij een 11 juli-betoging gedode student, werd er gekoppeld 

aan Louis Tayenne, de Waalse mijnwerker die in 1932 was omgekomen bij de mijnstaking in de 

Borinage. Beiden werden veergesteld als slachtoffers van één en hetzelfde "onderdrukkende en 

uitzuigende systeem".‟90 

 

„Als VAJ-groep stelde Manesching zich op als een politiek ongebonden organisatie, maar het kan 

niet ontkend worden dat de groep vanaf de zomer van 1933 in een merkwaardige symbiose met 

de communistische jeugdbeweging leefde. Leo De Lange was immers één van de 

verantwoordelijken van de Kommunistische Jeugd in Aalst. Beide groepen trekken er samen op 

uit om te gaan kamperen en in die dagen kenden De Lange en Van Hoorick het blijkbaar wel met 

mekaar vinden. Van Hoorick werd in juli 1933 trouwens betrokken bij een nogal hilarisch 

incident toen Leo De Lange op een Te Deum-viering een duif met een rood vlagje had 

losgelaten‟91. 

 

„Ook in het VAJ-blad “De Jonge Generatie” werd er met enige sympathie naar de Sovjet-Unie 

gekeken, en dan meer bepaald naar de rol die de jeugdbeweging er speelde in de opbouw van de 

nieuwe sovjetmaatschappij. Van Hoorick zelf begon in zijn uiteenzettingen voor het eerst naar 

"het socialisme" te verwijzen. Er werd niet gespecificeerd welk socialisme hij op het oog had, maar 

vanuit zijn kritiek op de kapitalistische maatschappij kan men afleiden dat het een revolutionaire 

inhoud moest hebben. Hij legde er evenwel de nadruk op dat er van " ‟n aansluiting bij ‟n bepaalde 

partij" geen sprake kon zijn. Hij bleef geloven in de autonome rol van de jeugdbeweging, die hij 

een militante, bewustmakende taak toebedacht. De jeugdbeweging moest zowel een 
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"leefgemeenschap" als een "strijdgemeenschap" zijn‟92. Toch werd Van Hoorick meer en meer, en steeds 

duidelijker, naar links getrokken: via de VAJ kwam hij in contact met expliciet links-revolutionaire 

jongeren, en het lezen van de brochures van Koos Vorrink over diens “Arbeidersjeugdcentrale”, 

en waar ideologische problemen in werden aangekaart, maakten een diepe indruk op hem93. 

 

„Vanuit zijn eigen beleving van het flamingantisme kwam hij er zelfs toe een kritiek te formuleren 

op de Vlaamse beweging en het Belgische socialisme. Hij verweet de socialistische beweging dat 

zij in de strijd voor het Vlaamse zelfbeschikkingsrecht afzijdig was gebleven, en dat dit de reden 

was waarom de Vlaamse beweging in fascistisch vaarwater was terechtgekomen: "De  Clerq en Van 

den Berghe verklaarden de partij fascisties en de stem van het socialisme, althans van de BWP was niet te horen: 

Herman Vos trapte het af zonder veel woorden, terwijl wij jongeren die streden in dit Vlaamse 

vrijheidsnationalisme tevergeefs wachtten op zijn parool”. Het was voor Van Hoorick een aansporing om 

aan zijn flamingantisme meer dan ooit een sociaal revolutionair karakter te geven: “Gans de 

Vlaamsche geschiedenis door werd het Vlaamse volk verkocht en verknecht, niet door de Walen, maar door de 

Vlamingen zelf, door de heersende klassen: de leliaerts, de franskiljons, de bourgeoisie, de kapitalisten. Nooit 

verzoening met hen. Eruit! Vlaanderen aan het proletariaat!”94.‟95  

 

„Het was duidelijk dat Van Hoorick en zijn VAJ-groep een heel eigen positie bekleedden in het 

politiek-maatschappelijke spectrum. Zij wilden sociaal revolutionair zijn, maar tegelijk bleven zij 

zich affirmeren als deel uitmakend van de Vlaamse beweging. Op die manier waren zij in Aalst de 

luis in de fascistische pels van het Vlaamsnationalisme geworden. Een reactie kon niet uitblijven 

en vanuit het Vlaams Huis werd er een campagne opgestart om de groep van Van Hoorick in een 

slecht daglicht te stellen: "De partijbonzen hebben niet nagelaten de smerigste, de onzedelijkste praatjes over 

ons te vertellen, ze hebben de ouders onzer leden opgezocht en hen moreel en materieel (broodroof) verplicht hun 

kinderen van ons weg te trekken96”. Er werd onder meer beweerd dat er in De Vlam aan nudisme 

werd gedaan‟97. 

 

„Als VAJ-groep was Manesching voordien ook al het doelwit geweest van enkele politionele  

controles, bij één van die controles waren er zelfs kampeermessen in beslag genomen98. Meer was 
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er niet nodig om het wantrouwen van de ouders te wekken. Verschillende jongeren, meestal uit 

vroegere daensistische families, moesten zich uit de groepering terugtrekken. De Aalsterse VAJ-

groep is niet bestand gebleken tegen deze hetze. Begin 1934 werd er mee opgehouden en ook De 

Vlam zou weldra gedoofd worden. De Jonge Generatie, het VAJ-blad dat in oktober 1933 nog was 

gelanceerd als spreekbuis van de jeugdbeweging, hield erna twee nummers mee op. In een 

periode waarin de meeste jeugdwerken werden ingeschakeld in een kerkelijke of partijpolitieke 

werking bleek er voor een vrije, ongebonden jeugdwerking geen plaats te zijn. De VA] is dus 

vroegtijdig aan zijn einde gekomen‟99. 

 

1.7. De Internationale Socialistische Anti-Oorlogsliga 

 

Tot hier toe had Van Hoorick de boot van de politiek altijd op een betrekkelijk veilige 

afstand gehouden: zijn discours bestond immers veelal uit algemene, meer in de algemene 

moralistische sferen acterende uitspraken. Door het achter zich laten van de middelbare school 

en het betreden van het Gentse studentenleven, in september 1933, zou daar spoedig verandering 

in komen.  

De studentengroeperingen in Gent waren ook niet ontkomen aan de wind van polarisering die 

door de jaren dertig heen woei. Aan de ene kant had het Verdinaso een niet onaanzienlijke 

aanhang onder de studenten en aan de andere kant had men het Eenheidsfront van Isi Springer 

en Piet De Moor, dewelke bestond uit een samenwerking, ontstaan uit de druk van het 

opkomende extreem-rechts, van alle linkse studenten. Deze groep gaf zich uit als een afdeling van 

de Internationale Socialistische Anti-Oorlogsliga (ISAOL)100. 

De ISAOL werd opgericht in maart 1931, en nam aanvankelijk een socialistisch antimilitarisme 

aan: men nam aan dat in het verleden oorlog noch overwinnaars noch overwonnenen heeft 

gebracht en dat oorlog zodoende een volstrekt zinloos middel is om iets te bereiken. Men dacht 

tevens dat in hun heden de evolutie van oorlogstechnieken zo gevorderd was dat elk onderscheid 

tussen burgers en militairen verdwenen was, wat dan als gevolg zou hebben dat een nieuwe 

oorlog een totaal vernietigende oorlog zou zijn. Ze meenden dat een herhaling van een 

wereldoorlog een algehele vernieling zou veroorzaken. Daarom wilden ze tegen de oorlog 

strijden. Ze beseften dat de tot dan toe gevoerde vredesacties niet geslaagd waren, precies omdat 

er nog ergens het geloof in militair geweld leefde. Maar dit mocht geen bezwaar zijn, integendeel, 

ze wilden dit geloof in een zinnige oorlog wegnemen. Daarom zouden ze zich tot de massa 

richten, want daar leefde tenslotte dat geloof, en zonder de massa zouden de leiders geen oorlog 
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kunnen voeren. De actie zou als doel hebben een internationale beweging op te bouwen, waarvan 

de aangeslotenen zouden weigeren de wapens op te nemen bij het uitbreken van een oorlog. 

Anderzijds wilden ze streven naar de ontwapening van alle landen. De liga stelde zich 

aanvankelijk op als derde macht naast de Belgische Werkliedenpartij (BWP) en de vakbonden, 

maar vanaf 1934, vooral dan met het aantreden van Frans Liebaers, de marxistische leider van de 

kledingvakbond, was zij meer geëvolueerd naar een revolutionaire linkervleugel van de 

socialistische beweging. De liga kantte zich openlijk tegen het socialistisch reformisme en 

beschouwde zichzelf als een voorhoede van overtuigde militanten die door hun agitatie een 

massabeweging zou ontketenen101.  

 

De afdeling Aalst was een van de eerste afdelingen van de Liga, gesticht op 18 november 1931. 

De centrale figuur van de afdeling Aalst was E. Deprez, tevens voorzitter dewelke 

verantwoordelijk uitgever was van een affiche waarin de soldaten werden aangezet om niet te 

chargeren tegen de stakers in de Borinage. Hij werd hiervoor vervolgd en veroordeeld tot vijf 

maanden voorwaardelijk. Ten gevolge van het proces werd een uitgebreide agitatie gevoerd door 

de afdeling. De afdeling heeft een grote bloei tot juni „33, wat blijkt uit de aanwezigheid van 100 

leden op de algemene vergadering van maart „33. Het jaar daarop daalt het aantal leden echter 

fors, en verslagen van die periode maken gewag van een op sterven na dode Liga Aalst. Doch, 

vanaf 1934 stijgt het aantal drastisch. Het aandeel van Van Hoorick, toegetreden tot de Liga 

begin „34, kan daarin niet ontkend worden. Vanaf februari 34 telt de Liga plots weer 130 leden en 

20 militanten, een aantal dat datzelfde jaar nog zou stijgen tot een totaal van 150 leden en 30 

militanten102.  

 

De vuurdoop van Van Hoorick kwam er eind april 1934 toen VNV-leider Staf De Clercq het 

plan had opgevat om zijn militanten toe te spreken in het Vlaams Huis te Aalst. De komst van 

De Clercq bracht bij de linkse strijdorganisaties onmiddellijk een hele mobilisatie op gang en in 

de morgen van 22 april troepten zij samen voor het Vlaams Huis om er hun protest te laten 

horen. De Kommunistische Jeugd en de liga-militanten stonden er zij aan zij. Ook Van Hoorick 

was present; voor hem was het bijna een persoonlijke zaak geworden zich tegen De Clercq te 

verzetten. De Clercq was immers de personificatie van de verkeerde richting van de Vlaamse 

Beweging, hetgeen Van Hoorick van nabij had zien gebeuren. De Clercq had Van Hoorick doen 
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breken met zijn eerste liefde, het Vlaams-nationalisme, en met zijn ouders, flaminganten die mee 

geevolueerd waren naar het VNV. 

 

Het beleg van het Vlaams Huis liep volledig uit de hand, wat blijkt uit het relaas van Van 

Hoorick: “De VNV-ers van stad en dorp zijn gemobiliseerd om de Leider in het Vlaams Huis te komen 

begroeten. Maar ook de ISAOL, de Socialistische jonge wachten en de Communistische jeugd hebben voor het 

Vlaams Huis postgevat om de Leider uit te jouwen. Zijn wagen wordt met stenen bekogeld. De rijkswacht 

chargeert te paard. Er wordt gevochten. Uit de vensters wordt met flessen geworpen, en ook met vitriool wordt 

naderhand gezegd. We moeten ons terugtrekken. Een deel van onze aanhangers vindt beschutting in de coöperatieve 

winkel van Vooruit, rechtover het Vlaams Huis. Na de toespraak van Staf De Clercq verlaten de VNV-ers 

hun lokaal om naar huis te fietsen. Ze worden hier en daar opgewacht afgetroefd en hun fietsen worden vertrappeld. 

Het beleg van het Vlaams Huis eindigt voor de rechtbank. Met anderen word ik voor het vernielen van onroerende 

goederen veroordeeld tot een geldboete van 50 frank en drie maanden gevangenis met uitstel103”.  

Voor de VNV-pers kon de opstelling van de Liga alleen verklaard worden door de 

“leugenkampagne der afgescheurde kommuniserende Vlaamsche nationalisten”, een directe sneer naar Van 

Hoorick104.  

 

Het Aalsterse bestuurscollege werd door het voorval ook stevig door mekaar geschud; de 

Vlaams-nationalisten dreigden ermee de coalitie op te blazen. De socialistische burgemeester 

Alfred Nichels poogde nog de gemoederen te bedaren door een Ligamilitant een 

verschoningsbrief te laten opstellen, maar ook dat kon niet baten: het bestuurscollege viel uiteen 

en het zou duren tot april 35 vooraleer er opnieuw een stabiele coalitie aan de macht kwam105. 

 

Met het beleg van het Vlaams Huis werd Van Hoorick een vooraanstaand lid met naam, en al 

snel werd hij één van de leidende figuren binnen de Liga. Van Hoorick was dan ook een ware 

ligaproseliet. Hij gaf lezingen (onder meer over Sovjet-Rusland), colporteerde in optochten met 

het blad van de liga en sprak de arbeiders toe in geïmproviseerde openluchtmeetings. Vanaf juni 

„34 was hij een regelmatig medewerker van Liga-Sinjaal. Naast een aantal van zijn gedichten en de 

nieuwsberichten van de Aalsterse liga-afdeling, publiceerde hij er vooral ideologische 

beschouwingen. Naar aanleiding van de 11 novemberherdenking liet hij een klinkende 

antimilitaristische oproep verspreiden, hetgeen niet zonder gevolgen zou blijven106.  
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Van Hoorick had in deze periode genoeg gelegenheden om zijn agitatiedrang te manifesteren: er 

was de propagandacampagne voor het Plan van de Arbeid, maar ook het bankroet van de 

socialistische Bank van de Arbeid en de reactionaire machtsgreep van Dolfuss in Oostenrijk107. 

„Van Hoorick was nog steeds student (elke dag spoorde hij heen en weer tussen Aalst en Gent), 

maar het was duidelijk dat hij zich aan het universitaire ex cathedra-onderricht niet zo veel 

gelegen liet en dat hij zich meer thuis voelde in de Aalsterse volkswijken‟108.  

 

„In de ISAOL zou de revolutionair-socialistische overtuiging van Van Hoorick zich ten volle 

openbaren. Hij moet er zonder meer aan de extreme linkerzijde gesitueerd worden. Hij was er 

heilig van overtuigd dat een revolutionaire golf Europa ging overspoelen. Het reformistische 

parlementarisme had afgedaan en de liga diende als het revolutionaire leger der trouwste en beste 

socialisten: “de klassenstrijd begint (…). Aan het hoofd van den optocht marcheeren Marx en Lenin. Aan ons 

nu, volk, de zegepraal!”. Hij riep meteen op tot de vorming van een eenheidsfront en sprak zich uit 

voor de dictatuur van het proletariaat‟109.  

 

Met zijn stellingen leunde Van Hoorick dicht aan bij deze van de communistische partij en op het 

ligacongres van september 1934 sprak hij zich zelfs uit voor het opnemen in de liga van leden van 

revolutionaire partijen110, hetgeen ten velde al scheen te gebeuren111. „Hij werd daarin evenwel niet 

gevolgd door de partijleiding en een ruime meerderheid schaarde zich achter Frans Liebaers 

afwijzing van het eenheidsfront. Er deed zich een koerswijziging voor en de ISAOL begon zich 

kritischer op te stellen tegenover de Sovjet-Unie en vooral de politiek van Stalin‟112. Van Hoorick 

was daarin erg ontgoocheld en het komt tot een aanvaring met Liebaers zelf, die Van Hoorick 

een stalinist noemde113. Hoewel deze rechtstreekse aanvaring met de leiding van de Liga de 

bijzonderste reden moet geweest zijn voor zijn uiteindelijke uitsluiting, haalt Van Hoorick graag 

andere redenen aan, met name de episode rond het Plan van de Arbeid en de regeringsdeelname 

van Paul-Henri Spaak.  

Van Hoorick stond in grote bewondering voor de jonge rebelse Spaak, de Spaak “die de ruiten van 

het gebouw van „la Libre Belgique‟ had ingegooid en de mislukte textielstaking in Verviers op de vakbond had 

gestoken114”, en sprak zich uit als voorstander van het hierboven vernoemde Plan van de Arbeid 
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van De Man (“Die campagne rond het Plan van de Arbeid was fantastisch geweest115.). Nochtans was Spaak 

ei zo na uit de BWP gezet juist omwille van de agitatie die zijn groep rond het tijdschrift „Action 

Socialiste‟ rond de lijn van De Man en zijn Plan, dat volgens velen niet links genoeg was. 

Desalniettemin waren de plooien min of meer gladgestreken tegen „34, en schaarden de meeste 

militanten van Action Socialiste zich achter het Plan van de Arbeid, dat als niet-marxistisch 

minimumprogramma toch een progressief alternatief bood aan een in de oppositie stuurloos 

geworden BWP116.  

Dit plan bepleitte een geleide staatseconomie, dewelke moest worden aangezwengeld met 

inflatoire maatregelen. De werkloosheid kon opgeslorpt worden door middel van een op full 

employment gerichte politiek (openbare werken enz.), waarmee het plan aansloot bij het 

Keynesianisme en de New Deal-antidepressiepolitiek van Roosevelt. Maar het plan van De Man 

was stouter: hij wenste het bank- en kredietwezen te nationaliseren en daarbovenop alle financiële 

instellingen onder de voogdij van de staat te plaatsen, waardoor de regering zodoende over 

voldoende middelen zou beschikken om de economie te stimuleren en te reguleren117.  

Dit Plan van de Arbeid kreeg echter nauwelijks een begin van uitvoering en de deelname van 

Spaak aan de regering Van Zeeland, een bankier nota bene, was een grote teleurstelling voor Van 

Hoorick en volgens hem de rechtstreekse aanleiding tot zijn uitsluiting: “Ja, wij waren daarover 

ontgoocheld. Spaak stapte over van links, van uiterst links zelfs, naar rechts in feite. Daar is dan de breuk 

gekomen (…) en zijn wij uit de partij gestoten omdat wij daar storm tegen liepen118”.  

Toch blijkt Van Hoorick uiteindelijk zijn ontslag te hebben ingediend om redenen die meer 

aansluiten bij het andere heikele punt in zijn verhouding tot de leiding van de Liga, namelijk deze 

van zijn toenadering tot de Kommunistische Partij. „Zo had Van Hoorick, in samenwerking met 

de Internationale Rode Hulp, een communistische mantelorganisatie, steunkaarten verkocht voor 

de gevangen Duitse communistische leider Ernst Thalmann. Dit was de directe aanleiding voor 

een zware aanvaring, zowel met de nationale leiding van de liga, als met de tenoren van de lokale 

BWP. Begin januari 1935 werd Van Hoorick tot de orde geroepen, maar hij weigerde in te binden 

en diende zijn ontslag in. Zijn afkeer voor het BWP-reformisme zal er wel voor iets 

tussengezeten hebben, maar in essentie ging het hem om een puur politiek-ideologisch conflict 

tussen Van Hoorick en de leiding van de liga. De verhouding tot Sovjet-Rusland en het afwijzen 

van de alliantiepolitiek met de KP vormden de kern van het dispuut119‟. 
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Hoofdstuk 2 

In de ban van het communisme (1935-1940) 

 

2.1. De Internationale Rode Hulp 

 

 Van Hoorick  had de Liga verlaten en sloot zich daarop aan bij de Internationale Rode 

Hulp, en daarmee ook bij de kleine Aalsterse groep van de Kommunistische Partij120. De 

Internationale Rode Hulp, die als voornaamste taak had de arbeiders te hulp te schieten die 

slachtoffer waren geweest van de klassenstrijd121, was één van de belangrijkste nevenorganisaties 

van de KP. Deze nevenorganisaties had de KP opgericht om „specifieke taken op zich te nemen 

die niet meteen binnen de politieke actieradius van de partij lagen‟122. De IRH in het bijzonder 

had veel aan belang gewonnen sinds het aan de macht komen van de Nazi-partij in Duitsland, 

waardoor er steeds meer vluchtelingen zowel materieel als politiek enige steun konden 

gebruiken123. Hoewel Van Hoorick, samen met enkele volgelingen uit de ISAOL, in 1935 officieel 

lid werd van de IRH, zijn er geen activiteiten van zijnentwege aan te stippen of terug te vinden 

die konden aansluiten bij de core business van de IRH. Het lijkt erop dat Van Hoorick zich 

onmiddellijk stortte in de partijwerking van de KPB, getuige daarvan zijn deelname aan het 

congres van Charleroi, dat plaatsvond net na de intrede van Van Hoorick tot de IRH en de KPB. 

 

2.2. Ten dienste van de Kommunistische Partij 

 

 Nu kan men de vraag stellen waarom Van Hoorick zich dan uberhaupt inschreef bij de 

IRH, gelet op zijn niet-deelname aan de werking ervan en zijn onmiddellijke integratie in de 

partijstructuren. Op die vraag zijn verscheidene antwoorden te formuleren: ten eerste stond Van 

Hoorick veel dichter bij de IRH dan bij de KPB, niet in het minst door zijn zekere 

vriendschapsband met Piet Vermeylen, een notoir lid124. Bovendien, zoals al eerder werd gesteld, 

was de samenwerking tussen Van Hoorick en de IRH ter gelegenheid van de verkoop van 

steunkaarten ten voordele van Ernst Thalmann de hoofdreden geweest om Van Hoorick uit de 

werking van de ISAOL te bannen. Ten tweede moet men in gedachten houden dat tot hier toe 
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Van Hoorick zich nog nooit had geprofileerd als zijnde een lid van een politieke partij. Het is dus 

niet onwaarschijnlijk dat Van Hoorick de IRH zag als een trapje dat de sprong kon 

vergemakkelijken, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn kompanen die in zijn kielzog de 

ISAOL hadden verlaten. Of Van Hoorick zijn interesse nu werkelijk uitging naar de werking van 

de IRH of hij de IRH louter zag als een pro forma opstapje, is moeilijk vast te stellen en wordt 

eigenlijk irrelevant als men kijkt naar de reactie van de KPB op zijn komst. Deze was dermate 

enthousiast dat men kan stellen dat deze Van Hoorick onmiddellijk naar de top van de 

partijstructuren „meezoog‟. „De overstap van Van Hoorick was dan ook een gebeurtenis van 

formaat voor de KPB. Het was de bevestiging dat zij met haar politiek op het juiste spoor zat en 

dat de geradicaliseerde militanten zich in haar politiek konden herkennen.‟125 Dit werd nog eens 

onderstreept door de verklaring van de liga-militanten die samen met Van Hoorick waren 

overgegaan naar de KP: “De dag dat de sociaal-democratische arbeiders, gedesillusioneerd door het Plan De 

Man, op het punt zullen staan in de grijphanden van de fascisten te vallen, willen wij gereed staan… Wij doen een 

beroep op alle eerlijke arbeiders ons voorbeeld te volgen. Versterk de revolutionaire partij.”126 De Aalsterse KP, 

alhoewel bedrijvig wat betreft de frequenties van acties, bestond in die periode ook uit een 

uitermate beperkte groep met een al even beperkt aantal aanhangers: in 1932 haalden ze in het 

kanton Aalst slechts 418 stemmen en in het hele arrondissement slechts 684, wat neerkwam op 

1,07% van het stemmentotaal127. Over een echt boegbeeld kon de KP tot dan toe niet 

beschikken, maar de komst van Van Hoorick, al een bekende figuur geworden met de Liga en 

„het beleg van het Vlaams Huis‟, kon daar verandering in brengen. „Op het landelijk KP-congres 

van 21 en 22 april 1935 werd Van Hoorick zonder meer opgevoerd als de nieuwste aanwinst van 

de partij. Hij sprak er in naam van de overgelopen ligamilitanten en enkele maanden later zou hij 

opgenomen worden in het Centraal Comité van de partij‟128. Naast de ex-ligamilitanten bracht 

Van Hoorick nog ander volk met zich mee, naar eigen zeggen „socialistische militanten en oude 

socialistische families die het pionier-socialisme met zich meebrachten‟129. Bovendien zal Van 

Hooricks verschijnen voor een assisenjury wegens een „persmisdrijf‟, waarover later meer, de KP 

nog extra propaganda opleveren.  

 

De overstap van Van Hoorick naar de KP hoeft niet te worden gezien als een „keren van waar de 

wind waait‟. Ten eerste hebben we gezien dat zijn intrede in de KP het uiteindelijke gevolg was 

van een evolutie in zijn denken en een daarmee gepaard gaande radicalisering. Die persoonlijke, 
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ideologische radicalisering viel tevens samen met een radicalisering van de maatschappelijke en 

politieke evoluties. Uiteraard lenen deze elementen zich uitstekend voor wie zich wil bedienen 

van hatelijkheden en cynisme, wat politieke tegenstanders niet hebben nagelaten te doen. Zo 

circuleerde er tijdens de verkiezingscampagnes van 1946 een pamflet met volgende tekst: “Wie is 

Bert Van Hoorick? VNV-er? Onpartijdige? Socialist? Anti-Oorlogsligaman? Kommunist? Wel, alles, volgens 

de omstandigheden!130”.  

 

Ten tweede is het onnodig, en tevens onjuist, om de noties „communisme‟ en „Vlaamse 

Beweging‟ te zien als twee strikt gescheiden entiteiten. Zo hadden de eerste Vlaamse 

communisten vlak na WO I altijd de Vlaamse zaak behartigd, zij het op een andere manier dan de 

Frontbeweging. De huidige beeldvorming van een flamingantisme dat een strikt rechtse 

aangelegenheid zou zijn, is juist het gevolg van de evoluties in de jaren ‟30 toen de verhoudingen 

tussen „Vlaams‟ en „communistisch‟ anders kwamen te liggen. Van Hoorick was een kind van zijn 

tijd, en zodoende ontsnapte ook hij niet aan deze evolutie. Hoe de twee noties zich hebben 

verhouden, wordt belicht in de volgende pagina‟s. 

 

 

2.3. Voorgeschiedenis van de KPB en hun Vlaamse houding 

 

Ontstaan 

 

 Het ontstaan van communistische groeperingen in heel West-Europa, dus ook België, had 

meer te maken met buitenlandse evoluties, uiteraard in de eerste plaats de Bolsjewistische 

revolutie en de daaropvolgende herorganisaties van de staat in Rusland, dan met evoluties binnen 

de eigen arbeidersbeweging. Hoewel er wel degelijk kan gesproken worden van zekere 

oppositiegroeperingen binnen de arbeidersbeweging tegenover de overwegend reformistische 

opstelling, is het belang daarvan ondergeschikt aan de buitenlandse invloeden131.  

 

De KPB (Kommunistische Partij van Belgie) of PCB (Parti Communiste Belge) vond zijn 

ontstaan in een door een motie van de Internationale, op 13 juli 1921132, geforceerd samengaan 

van twee groepen: ten eerste was er deze van War Van Overstraeten, die onmiddellijk na de 

Eerste Wereldoorlog enkele kernen van de Socialistische Jonge Wacht die de BWP hadden 
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verlaten rond zich verenigde. Deze groep noemde men wel eens de oude partij. Onder de nieuwe 

partij verstond men de groep rond Joseph Jacquemotte133, „die nog tot 1921 in de schoot van de 

BWP bleef werken en wiens oorspronkelijke bedoeling het was de moederpartij op de 

klassestandpunten van voor 1914 te brengen‟134. Het samengaan van deze twee groepen was niet 

vanzelfsprekend en werd bemoeilijkt door enkele scherpe tegenstellingen. Op het eerste congres, 

in april 1922, sprak Jacquemotte dan ook van een “mariage de raison plus que mariage d‟amour”135. De 

grootste tegenstelling tussen de twee groepen bestond erin dat de ene groep, de oude partij, een 

kleine actieve „avant-garde‟ wou vormen, terwijl de andere groep, de nieuwe partij, een 

massabeweging beoogde. Beide groeperingen waren het wel roerend eens wat betreft het resoluut 

afwijzen van het parlementaire stelsel en het propageren van arbeidersraden naar Sovjet-model136. 

 

‘Oplossing’ van de Vlaamse elementen 

 

Echter, voor het samengaan van de „oude‟ en de „nieuwe‟ partij, hadden er zich nog 

fusiebewegingen voorgedaan. Het betrof hier vaak kleinere groeperingen die zichzelf zagen 

„oplossen‟ in de fusie. Onder deze categorie behoorden ook enkele Vlaamse groepen die de 

bijzondere eigenschap hadden Vlaamsgezind te zijn, en dit als geen obstakel, maar eerder als een 

toepassing van hun communistische ideologie beschouwden. Zo kan men stellen dat de start van 

het communisme in Vlaanderen onlosmakelijk verbonden was met deze van de Vlaamse 

Beweging, beiden met de Eerste Wereldoorlog als katalysator. 

 

De aard en de werking van deze groepen gaf inderdaad aan dat in Vlaanderen een bijzondere 

verbondenheid groeide tussen de Vlaamse Beweging en de communisten. Zo verklaarde de 

“Kommunistische Bond in Vlaanderen” in 1920, dus nog voor de oprichting van de KPB, “Het 

Vlaams-nationalisme is voor de Kommunistische beweging een niet te versmaden factor in haar strijd tegen het 

Belgische imperialisme137” Daarnaast was er nog de “Clarté-beweging”, een antimilitaristische groep 

die in Zwitserland was ontstaan rond de schrijver Romain Roland. De Vlaamse Clartéanen 

combineerden ook een linkse ideologie, en een zekere idolatrie ten overstaan van de Sovjet-Unie, 

met een Vlaamse gevoeligheid. De op een manifestatie van “Het Vlaamsche Front” door de 

politie doodgeschoten Herman van den Reeck was lid van de Clarté-beweging, en werd zo de 
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personificatie van de toenmalig opborrelende ideologieën. Immers, van den Reeck werd zowel 

door Frontisten als communisten als martelaar opgeëist en het feit dat de nationale politie 

verantwoordelijk was voor de dood van een communist die zich bevond op een Vlaamse 

manifestatie gaf aan de figuur van den Reeck nog een bijkomende interessante draai. Zowel leden 

van de “Kommunistische Bond in Vlaanderen” als Clartéanen sloten zich aan bij 

fusiebewegingen die uiteindelijk zullen leiden tot de oprichting van de KPB in 1921138.  

 

Door de eenmaking verdwenen echter al snel de Vlaamse accenten, daar de Vlaamse strijd voor 

de Brusselse en Waalse kompanen niet meteen in de bovenste lade lag. Sterker nog, de Vlaamse 

kwestie werd gezien als een stroming “gevoed door de burgerlijke ideologie en bijgevolg crimineel gek.139”. 

Vooral de inbreng van de groep rond Joseph Jacquemotte, “Les amis de l‟Exploité”, bracht de 

Vlaamse kwestie naar het achterplan. De groep behoorde tot de belangrijkste der aangesloten 

groepen die de KPB gingen gaan vormen, en bestond uitsluitend uit Brusselaars en Walen. 

Bovendien was Jacquemotte geschoeid op de leest van de vooroorlogse BWP, en zodoende strikt 

Belgicistisch140.  

 

In het allereerste partijprogramma van de eengemaakte KPB werd de Vlaamse zaak dan ook 

handig weggemoffeld door te stellen dat “de klassensolidariteit tussen de Vlaamse en de Waalse arbeiders 

hun oneindig veel meer waard is dan een eenheid met de ideologen van een burgerlijke flamingante politiek”. De al 

in een geweldige minderheid verkerende Vlamingen binnen de KPB trachtten nog een eigen 

Vlaamse federatie in de statuten te laten stipuleren, maar kregen een nul op het rekest. In de 

plaats van een eigen federatie mochten de Vlamingen er een eigen „subcomité‟ op nahouden, 

louter voor propagandistische doeleinden141.  

 

„Uit het voorgaande blijkt dat de Vlaamse bewogenheid van de communistische pioniers in 

Vlaanderen bij de stichting van de partij in 1921 verdwenen was. Het politiek en sociaal 

radicalisme, de wil tot revolutionaire verandering van de maatschappij, het principiële 

internationalisme en de afkeer van ieder nationalisme lieten weinig ruimte voor steun aan een 

burgerrechtelijke strijd voor gelijkheid tussen Vlamingen en Franstaligen. Maar nog een ander 

gegeven speelde een betekenisvolle rol in deze materie. De 'oude' partij vertegenwoordigde op 

het fusiecongres ongeveer tweehonderd leden, de 'nieuwe' zevenhonderd. Uit deze cijfers blijkt 

dat, net als in de vooroorlogse socialistische arbeidersbeweging, de Franstalige dominantie groot 
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was in de communistische beweging. Het hoeft dus niet te verbazen dat de Franse 

cultuursuprematie bij vele leden van de KPB voortgezet werd. Raphael Rens, een lid van het 

Centraal Comité die via „Les amis de l'Exploité‟ van Jacquemotte tot de partij was gekomen, 

formuleerde op het fusiecongres zijn visie op het nationaliteitenvraagstuk als volgt: "Wij moeten de 

Franse taal vulgariseren in Vlaanderen, onder het Vlaams proletariaat, want het Frans is een emancipatorische 

taal bij uitstek."‟142 

 

„Tot een huwelijk tussen de Vlaamse beweging en het communisme kwam het na de Eerste 

Wereldoorlog dus niet. Nochtans was er vooral in Antwerpen op het einde van de oorlog onder 

jonge arbeidersmilitanten en intellectuelen een stroming ontstaan die zich emotioneel betrokken 

voelde bij de Vlaamse zaak en bij het communisme. Een symbiose leek dus mogelijk. Maar in 

1920-1921 structureerden zowel de Frontpartij als de communisten zich. Toen moesten er keuzes 

worden gemaakt en slechts weinigen in Vlaanderen vonden de weg naar de KPB.‟143 

  

De jaren ’20 

 

De politiek van de Komintern was er in de jaren twintig op gericht de vorming van een 

eenheidsbeweging met de socialistische arbeiders te propageren, hetgeen bijzonder moeilijk viel 

bij de communistische militanten144. De meesten onder hen hadden immers nog maar net de 

BWP, dikwijls met slaande deuren, verlaten en wilden het zelfs nog niet overwegen om hun hand 

uit te steken naar de socialisten. „Een andere belangrijke richtlijn van de Internationale was de 

organisatorische hervorming (boljevisatie), ingeleid in 1925. De KPB die tot dan toe de structuur 

van de sociaal-democratie had gekopieerd in de vorm van groepen en afdelingen gericht op 

verkiezingswerking, diende nu zijn schamele 700 leden in bedrijfscellen te organiseren om het 

direct contact met de arbeiders te vergemakkelijken. Gezien het kleine ledental en de lage 

politieke scholing volgde een deel van de partijleiding ook deze inbreng van de Komintern slechts 

schoorvoetend‟145. In de daarop volgende jaren zag de KP zijn impact op een uiterst bescheiden 

manier vergroten, vooral in Wallonië. Deze evolutie werd echter tegen de jaren 1927-1928 sterk 

afgeremd door de interne spanningen die de „Trotskistische scheuring‟ met zich meebracht. 

Alhoewel al vanaf 1924 de oppositionele geluiden binnen de KPSU146 via de pers in onze 

contreien kwamen doorsijpelen, duurde het binnen de KP nog tot in de loop van het jaar 1927 
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eer er gewag werd gemaakt van een soortgelijke oppositie, dewelke gestimuleerd werd door de 

zogenaamde „Eenheidsgroep‟ van Liebaers en Geerts. Deze groep verspreidde teksten van de 

hand van de Russische oppositie en hoewel het secretariaat van de partij deze acties scherp 

veroordeelde slaagde de Eenheidsgroep er toch in zich verder te organiseren en tot in de hogere 

kaders door te dringen. Zo stelde Van Overstraeten, nationaal secretaris, op een vergadering van 

het Centraal Comité in januari 1928 de volgens hem „rechtse koers‟ van de KPSU aan de kaak, 

evenals het opportunisme en de onwilligheid van de partij om in open discussie te treden met de 

oppositionele elementen. Ingrijpen deed men niet meteen in de partij: men hekelde de 

oppositionele groep wel om de door hen in werking gezette tendens tot fractievorming, maar 

langs de andere kant werd een uitsluiting van de groep beschouwd als „scheurmakerij‟147. 

„Uiteindelijk zal de tussenkomst van een afgevaardigde van de Komintern het pleit beslechten. 

Op de vergadering van het Politiek Bureau van 2 maart 1928 werden de Trotskisten in de 

minderheid gesteld door Coenen, Jacquemotte, Lahaut, Morriëns en De Boeck. Het partijcongres 

van 11 en 12 maart te Antwerpen velde de uitspraak. Een motie van Felix Coenen werd aanvaard 

met 74 tegen 34 stemmen. Gevolg: War Van Overstaeten, de leden van het Centraal Comité 

Hennaut, Polk en Lootens en tenslotte Dewaet werden voor zes maanden uit elke 

verantwoordelijke partijfunctie ontzet. Van Overstraeten werd ook zijn mandaat van 

volksvertegenwoordiger ontnomen. Na het congres werd een nieuw secretariaat gevormd 

bestaande uit Jacquemotte, Coenen en De Boeck.‟148   

 

Men kan de heibel rond de scheuring bekijken als een gevolg van de politieke strijd binnen de 

KPSU waardoor de militanten een ideologische keuze moesten maken tussen de ideologieën van 

respectievelijk Trotsky en Stalin, of men kan stellen, zoals Van Doorslaer dat doet, dat het eerder 

ging over „fundamentele en organisatorische meningsverschillen binnen de KPB die sinds de 

eenmaking latent aanwezig waren.‟149 De stelling van Van Doorslaer dat „de fundamentele 

problemen in de partij, die tenslotte uitmondden in een discussie over een elite- of massapartij, bij 

de samensmelting niet waren uitgediscussieerd‟150 lijkt daarbij doorslaggevend om de tweede 

zienswijze in het voordeel te stellen.  Door deze crisis binnen de partij daalde het ledenaantal 

drastisch: men verloor een 350-tal leden, en enkele van de meest actieve en geschoolde militanten 

koos voor de oppositie of verliet gewoonweg de organisatie.151  
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De jaren ‘30 

 

Na 1928 voerde de KP, uiteraard op aangeven van de Komintern, een uitgesproken extreem 

linkse koers. Men voorspelde voor het kapitalisme een pijnlijke dood, dewelke volgens hen zich 

ook daadwerkelijk aan het voltrekken was naar aanleiding van de beurscrash van Wallstreet in 

1929. Het snel opkomende fascisme werd gezien als alweer een uiting van de burgerlijke dictatuur 

en het enige middel om dit fenomeen uit te roeien was volgens hen de socialistische revolutie. 

Om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij deze revolutie  moest men trachtten de aanhang van 

het reformisme te reduceren. Zodoende werd iedere samenwerking met de socialisten angstvallig 

vermeden. Ook de oplossingen die de BWP naar voren schoof als antwoord op de crisis en de 

vanaf 1930 steeds stijgende werkloosheid, zoals tijdelijke lotsverbeteringen of structurele 

aanpassingen zoals het Plan De Man, werden aanschouwd als kinderen van het badwater dat best 

zo spoedig mogelijk naar de afvoer werd gesluisd. Zelf ging de KP meer de nadruk leggen op de 

eigen syndicale krachten, daar zijnde de „Centrale Révolutionnaires des Mineurs‟ en de 

„Opposition Syndicale Révolutionaire‟152.  

 

Toch kreeg de partij het debacle van 1928 maar moeilijk verwekt. Het ledental groeide slechts 

met mondjesmaat, mede door toedoen van de sinds 1928 steeds vernauwende controle van de 

Komintern en de daarmee gepaard gaande bolsjevisatie, wat ook neerkwam op een sterkere 

centralisatie van de beslissingsmechanismen. Het was pas door de in 1932 uitgebroken wilde 

stakingen in de Borinage dat hun ledenaantal de hoogte in schoot, en dit door toedoen van de 

sterke en uitgesproken profilering van de communistische militanten aldaar. De wetgevende 

verkiezingen van 1932 werden dan ook een succes: men steeg van 1,9% in 1929 naar 2,8%.153  

 

Hoewel het gekrakeel van 1928 vele Vlamingen had weggedreven hadden de Vlaamse 

communisten op het Vijfde Partijcongres van de KPB de nationale kwestie op de agenda kunnen 

brengen. „Daar werd de Vlaamse kwestie niet langer beschouwd als, zoals vroeger door de 

communisten wel eens werd gesteld, een landbouwkwestie. Het zelfbeschikkingsrecht van het 

Vlaamse volk werd er bevestigd, maar een strijd voor de culturele autonomie in het kader van een 

Belgische (kapitalistische) staat werd door de communisten verworpen. Zo'n strijd kon 

integendeel slechts het Belgisch imperialisme consolideren. Ook had de partij in het verleden de 

Vlaamse zaak te zeer genegeerd, stelden de voorbereidende teksten voor het congres. Bepaalde 
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leden, vooral in Wallonië, plaatsten een gelijkheidsteken tussen de Vlaamse en de Waalse kwestie, 

zodat de nationale kwestie pas rees na de revolutie. Daar moest worden tegen ingegaan, vond de 

partij nu: "De Waalse kwestie bestaat niet, het Waalse volk wordt door geen enkel ander volk 

onderdrukt." Enkele maanden later waren enkele partijmilitanten present op de jaarlijkse 

IJzerbedevaart met een speciaal propagandablad onder de titel “Diksmuide”. Dat riep op tot het 

separatisme van het Vlaamse volk. Behalve tot enkele 'incidenten' met rechtse flaminganten 

leidde dit nergens toe.‟154 

 

Om de zaken efficiënter te kunnen behandelen werd in mei 1932 beslist een Vlaams Bureau op te 

richten met de Antwerpenaar René Dillen als verantwoordelijke, waarmee de al van in 1921 

bestaande vraag van Vlaamse communisten uiteindelijk werd ingevuld155.  

„Na de verkiezingen van november 1932 drongen de Vlaamse leden van het Centraal Comité eens 

temeer aan op meer aandacht voor Vlaanderen. "Wij onderschatten de Vlaamse kwestie," was de 

mening van Frans Moureau, "en ons Vlaams Bureau biedt geen resultaten." De Antwerpenaar Emiel 

Wackenier benadrukte het belang van de strijd tegen de fascisering van de V.B. Van de Sompel 

vond dan weer dat de Antwerpse communisten er niet in slaagden de Vlaamse kwestie te 

verbinden met de arbeidersstrijd, terwijl in Gent de Vlaamse kwestie werd genegeerd. Ook op dat 

vlak was er sinds de Eerste Wereldoorlog blijkbaar nog weinig veranderd en bleef er in de 

communistische beweging, ondanks de nationale en internationale 'stroomlijning', een 

continuïteit bestaan in bepaalde gevoeligheden. De achteruitgang van de Frontpartij in 1932 weet 

de KPB aan haar compromissenpolitiek en haar "capitulatie voor het Belgisch imperialisme". De partij 

bleef in de nationale kwestie een extreme politiek voeren, hoewel de stelling was verlaten dat alles 

maar moest gebeuren na de grote revolutie.‟156 

 

Wanneer in 1933 Hitler rijkskanselier werd in Duitsland zag de KP zich verplicht om hun 

aandacht van het sociaal-economische naar het politieke vlak te verschuiven. De Komintern 

besefte dat een samenwerking van al wat links was opportuun zou zijn in de gegeven situatie, 

maar stuurde meer aan op een „eenheidsfront aan de basis‟ dan op een samenwerking met de 

sociaal-democratische partijen. De Internationale zal pas na de experimenten van het Franse 

„Front Populaire‟ zijn mening herzien en een nieuwe „Eenheids- en Volksfrontpolitiek‟ lanceren, 
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dewelke in de KPB voor het eerst ter sprake kwam op het congres van Charleroi, inderdaad, het 

eerste congres waar Van Hoorick aanwezig was157.   

 

2.4. De Conferentie van Charleroi  

 

In april 1935, op de zogenaamde „Conferentie van Charleroi‟, maakt Van Hoorick kennis 

met de toenmalig tenoren van de Kommunistische Partij. Het maakt op hem een diepe indruk: 

“Nooit had ik zo‟n gepassioneerde discussies meegemaakt. Hier komt de kritiek zonder omwegen en in alle 

scherpte aan bod. Er wordt afgerekend met het sektarisme dat de Partij in het isolement geprangd houdt. Vanaf 

1932 is een eenheidsfront met de socialisten gepropageerd maar desondanks blijft de Partij vastgeroest in een 

scherpe opstelling tegen de BWP en de socialistische vakbonden. Het voornaamste gevaar dat de arbeidersbeweging 

en de Sovjet-Unie nu bedreigt is het nazisme. Het congres spreekt zich uit voor een bundeling van de 

arbeiderskrachten. De communisten moeten hun plaats innemen in de socialistische massa-organisaties. Ze moeten 

strijd voeren voor syndicale eenheid in plaats van zich op te sluiten in hun kleine vakbonden. Joseph Jacquemotte, 

die gestraft was, wordt in het gelijk gesteld en komt aan het hoofd van de Partij. Een zonderling maar 

indrukwekkend gezelschap. Jacquemotte met zijn petje en verfomfaaid jasje. Alice Degère uit de „pays noir‟ die in 

de Kamer van Volksvertegenwoordigers in 1936 een inktpot naar rexistenleider Degrelle zal slingeren. De 

intellectueel Pierre Joye met zijn kaalgeschoren bolsjewiekenkop. Georges Van den Boom met zijn leeuwenmanen. 

De rijzige Julien Lahaut en zijn stentorstem. De bonkige figuur Jef Van Extergem in hemdsmouwen en een lok 

haar in het oog. Felix Coenen, knipperend achter zijn dikke brilglazen. Arbeiders uit de mijnen en de 

staalfabrieken. Allemaal revolutionairen die tot de verbeelding spreken.”158 Van Hoorick, als twintigjarige 

snaak, wist in die periode nog maar weinig van de strijd die in de KP had gewoed de jaren 

voorheen alsook van het reilen en zeilen binnen de Kommunistische Partij, wat een wereld op 

zich was.  

 

2.5. De ‘Eenheids- of Volksfrontpolitiek’ 

 

De „Eenheidsfrontpolitiek‟, dewelke werd voorgesteld op de conferentie van Charleroi, 

steunde vooral op het dictaat van de Komintern om een breed front tegen de fascistische 

krachten te vormen om de democratie en de nationale onafhankelijkheid te vrijwaren. In België 

kwam het nooit echt tot een samengaan van de BWP en de KP, te wijten aan het beperkte 

politieke gewicht die de KP in de schaal kon leggen en de onverbloemde aversie van enkele 

vooraanstaande sociaal-democraten jegens de communisten. Maar in vele federaties van de BWP 
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hadden er echter hoog oplaaiende discussies plaatsgevonden over de kwestie, wat moet duiden 

op een niet gering aantal voorstanders van samenwerking met de KP binnen sociaal-

democratische kringen. Op sommige plaatsen kwam het ook echt tot een samenwerking, zoals in 

Luik en Brussel159. Andere aspecten van de „Eenheidsfrontpolitiek‟ behelsden onder meer de 

samensmelting van de „Kommunistische Jeugd‟ en de „Socialistische Jonge Wacht‟ en het 

opheffen van de werking van de communistische syndicale werking, onder de vorm van „Centrale 

Révolutionnaire des Mineurs‟, waarna, niet zonder gemor, de leden overstapten naar het Belgisch 

Vakverbond (BVV)160.  

 

Tevens was de „Eenheidsfrontpolitiek‟ ook een gelegenheid die de Vlaamse kwestie weer onder 

de aandacht bracht.  Vooral na het aan de macht komen van Adolf Hitler en zijn 

„Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei‟ in 1933 werd het al eerder gegeven ordewoord 

van Moskou om in te spelen op de Vlaamse kwestie nadrukkelijker en prangender. „In een nieuwe 

brief aan het Centraal Comité van de KPB was het Secretariaat van het EKKI161 in oktober 1933 

tot het besluit gekomen dat de fascistische beweging, vooral in Vlaanderen, aan belang had 

gewonnen en dat Verdinaso en VNV de fascistische dictatuur voorbereidden onder het mom van 

de strijd tegen de nationale verdrukking. Moskou verzocht de Belgische communisten meer 

aandacht te besteden aan Vlaanderen en aan de nationale onderdrukking van de Vlaamse 

bevolking in het bijzonder.‟162  

 

Erg veel bracht men er niet van terecht, en een jaar later was de hele opzet nog altijd dode letter 

gebleven. De verantwoordelijke van dienst, van den Boom, kreeg in Moskou dan ook een veeg 

uit de pan. Maar er was verandering op komst, al was dat vooral te wijten aan de prangendheid 

van het probleem tegen het midden van de jaren ‟30. Immers, de Vlaamse Beweging was tegen 

dan al in een verder gevorderde fascisering beland163.   

 

Op het congres van Charleroi in april 1935 kreeg de „Eenheidfrontpolitiek‟ dus ook een 

nationalistische invulling. Op aangeven van het EKKI moest men  immers ook een 

"eenheidsfront van alle anti-imperialistische en antifascistische elementen in Vlaanderen" tot 

stand brengen. Voor de aanpak daarvan trachtten de Belgische communisten zich zo veel 

mogelijk te laten inspireren door de door de omstandigheden veranderde visie op het 
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161 Uitvoerend Comité van de Komintern 
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nationaliteitenvraagstuk van Moskou, dewelke werd naar voren gebracht door Dimitrov. Deze 

verwoordde het zo: 

“Wij kommunisten, zijn onverzoenlijke principiële tegenstanders van het burgerlijke nationalisme in al zijn 

schakeeringen. Wij zijn echter geen aanhangers van het nationale nihilisme en mogen nooit als zoodanig optreden. 

De taak van de opvoeding van de arbeiders en van alle werkers in de geest van het proletarische internationalisme 

is een van de voornaamste opgaven van iedere kommunistische partij. Maar degene, die meent, dat dit hem 

veroorlooft en er zelfs toe noopt op alle nationale gevoelens van de breede werkende massas te spuwen, die is ver 

verwijderd van het werkelijk bolsjewisme, die heeft niets van de leer van Lenin en Stalin over het nationale 

vraagstuk begrepen. Het proletarische internationalisme moet zich in ieder land om zoo te zeggen 'aanpassen' om 

in de vaderlandsche bodem diepe wortels te kunnen schieten. De nationale vormen van de proletarische klassenstrijd 

en de arbeidersbeweging in de afzonderlijke landen zijn niet in tegenspraak met het proletarische internationalisme, 

integendeel, juist in deze vormen kan men ook met sukses de internationale belangen van het proletariaat 

verdedigen."164. 

 

„Zodoende poogde men dus de smalle weg te bewandelen tussen 'nationaal nihilisme' en 

'burgerlijk nationalisme'. Wat dit precies betekende, had Dimitrov niet duidelijk gemaakt, maar de 

politieke praktijk van de communistische partijen liet op dit vlak toch een aantal verschuivingen 

zien. In het Belgisch kader werd het zoeken naar 'nationale vormen van de proletarische 

klassenstrijd' concreet vertaald in een nieuw vertoog over het nationaliteitenvraagstuk en in een 

structurele aanpassing van de partij zelf. Op het Zesde Partijcongres van de KPB in november 

1936 legde partijsecretaris Georges van den Boom een rapport voor onder de titel “Voor de 

gelijkheid en de autonomie van de volkeren van Vlaanderen en Wallonië in een Vrij België”. 

Daarin spraken de communisten zich uit voor een Vlaams zelfbestuur maar tegen separatisme. 

Voor hen was er dus geen Belgische natie, enkel een Vlaamse en een Waalse natie in een 

Belgische staat. In de lijn die door Dimitrov was aangegeven, steunden de communisten de 

'rechtmatige' Vlaamse eisen als een element in de ideologische strijd tegen het VNV-fascisme.‟165 

 

De komst van Van Hoorick paste zodoende perfect in dat nieuwe verhaal: Van Hoorick had zich 

immers altijd tot Vlaanderen aangetrokken gevoeld, maar had zelf al vroeg waargenomen dat de 

Vlaamse Beweging in de verkeerde handen was terechtgekomen. Zo was de timing én het profiel 

van Van Hoorick ideaal geweest voor de KP, als een Godsgeschenk viel er immers iemand op het 

juiste moment uit de lucht die kon doorgaan als de verpersoonlijking van de nieuwe bakens. 
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2.6. Beroep: revolutionair 

 

 Van Hoorick zijn studies moesten ondertussen het onderspit delven voor zijn 

proliferatiedrang op andere gebieden. Naast zijn engagement in de Aalsterse KP werd hij ook 

geoccupeerd door de werking van de „Roode Studentenbond‟ in Gent. Van Hoorick liet 

daaromtrent optekenen in zijn memoires: “De morele verontwaardiging over het onrecht waaronder het 

proletariaat gebukt ging, het fascistisch gevaar en de oorlogsdreiging deden mij ten onrechte denken dat de 

universiteit nutteloos was en je er puur uit het hoofd moest leren. Ik wilde beroepsrevolutionair worden, net zoals 

Lenin.”166 De relatie met zijn ouders, zoals al eerder gesteld, werd er dan ook niet beter op: hun 

(stief)zoon had na een voorbereidend jaar op de rechten nu ook het eerste jaar 

staatswetenschappen weten te verkwanselen en, waarschijnlijk nog de grootste doorn in het 

ouderlijke oog, bewoog zich in communistische kringen. Immers, de flamgintische/daensistische 

roots van het ouderlijke huis had hen ook laten „mee-evolueren‟ naar het VNV. Ze hadden het al 

knap lastig gehad met het engagement van Bert in de ISAOL, maar zijn aansluiting bij de KP was 

een brug te ver. Van Hoorick werd voor de keuze gesteld: zijn communisme laten varen en de 

studies serieus opvatten, ofwel het ouderlijke huis verlaten.167 Van Hoorick, die zich toen al op 

lichtjaren afstand bevond van de huiselijke invloed, maakte die tendens definitief en vond zijn 

intrek bij een communistisch koppel168, die zo zijn „pleegouders‟ werden. Daarmee werd de 

afstand tussen Van Hoorick en zijn ouders naast het geestelijke vlak nu ook fysiek. 

 

Van Hoorick was in die dagen niet bang om zich in het gekrakeel en het strijdgewoel te werpen: 

in januari ‟35 was hij één van de „verstoorders‟ van een meeting van Rexisten dewelke plaatsvond 

in het Aalsterse „Cinema Palace‟. Samen met een 30-tal communistische kompanen deelde hij 

zwaar in de klappen: Van Hoorick kreeg een zware tik toebedeeld met een politiematrak en moet 

afdruipen met een verwonding aan de neus, maar ziet zijn beruchtheid gestaag toenemen.  
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2.7. Voor Assisen 

 

Die beruchtheid kreeg nog een ferm zetje in de rug door de een actie van het gerecht: 

Van Hoorick werd op basis van het „artikel 2 van het besluit van 20 juli 1831 op de drukpers‟ 

aangeklaagd voor een „persmisdrijf‟. In „Ligasinjaal‟, het blad van de ISAOL, had hij immers 

opgeroepen tot oorlogsdienstweigering. Op het pamflet van de ISAOL dat op 11 novermber 

1934 werd verspreid stond immers het volgende te lezen:  

 

"11 November 1918...   15 millioen dooden. 

11 November 1934...   40 millioen werkloozen! 

Nimmer sedert 1914 was de internationale toestand zoo ernstig als op dit oogenblik. Oorlog en fascisme bedreigen 

het menschdom met massale vernietiging. Het blinde nationalisme dat in 1914  de volkeren in den afgrond heeft 

gestort, grijpt als een waanzin om zich heen. Het fascisme dat internationaal gefinanceerd door het 

bewapeningskapitalisme, op weg is om Europa te overwoekeren, openbaart zich als een duivelsche lust om te 

kwellen en te moorden. De laagste instinkten in den mensch worden ontketend en botgevierd. 

Waar moet dit heen? Moet Europa, moet de wereld ondergaan in nieuwen krijg? Moet opnieuw de jeugd 

verbloeden op de slagvelden; Moeten opnieuw miljoenen jonge menschen elkander verminken en schenden? Moeten 

de volkeren vanuit de lucht elkanders steden uitbranden, elkanders vrouwen en kinders doen stikken in giftgas? 

Zal dat opnieuw de openbaring zijn van het streven (leest hoogste streven) en de heiligste gevoelens die de volkeren 

bezielen van hun godsdienst hun heldhaftigheid en beschaving? 

Jonge kerels, mannen en vrouwen, bezint u voor het te laat is! Beseft dat het imperialisme dat de wereldoorlog 

ontketend, tevens de oorzaak is van de werkloosheid en de ellende die u wanhopig maken. Beseft dat bij een oorlog 

niemand iets te winnen heeft behalve de bewapeningskapitalisten en de levensmiddelenwoekeraars. De moderne 

luchtgasoorlog  tegen vrouwen en kinderen ,tegen zuigelingen en grijsaards, is weergaloos laf, wreed en verachterlijk. 

Leent u niet tot die lafhartige moord. Arbeiders, soldaten, beseft uw macht en uw verantwoordelijkheid! Bij 

mobilisatie: organiseert de algemeene werkstaking, organiseert het verzet, zet de oorlogsbedrijven stop. 

Intellectueelen, artsen, ingenieurs, stelt uw wetenschap niet in dienst van moord en vernieling. Stelt u te weer voor 

het te laat is. Gebruikt uw kennis, uw invloed, uw beschaving om de oorlogsroes te keeren. Vereenigt u tot de 

daad! Op tegen het fascisme en den oorlog! Op tegen het voortwoekerende militarisme. Op tegen de bloedige 

internationale der bewapeningsindustrie. Ontmaskert het begrip van landsverdediging en het roode kruis! 11 

november is de inzet van onze mobilisatie voor den vrede. Op voor de internationale solidariteit der volkeren. Op 

voor leven, beschaving, vrijheid en recht. Op voor het socialisme. Wordt lid, nog vandaag, van de internationale 

socialistische anti-oorlogsliga! Stelt een daad."169 
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Op 14 oktober 1935 verscheen van Hoorick voor Assisen, nadat door het hele land manifestaties 

hadden plaatsgevonden ten voordele van hem. Spandoeken met „Van Hoorick Vrij!‟ werden 

daarbij door menig manifestant gehanteerd. In Gent stond de universiteit op zijn kop en werd 

een heuse volksvergadering belegd, waarin onder andere prof. Daels, de socialist Gust Balthazar 

en de communist Ferdinand Minnaert hun zegje kwamen doen.170 Het verloop van het proces 

zelf werd haarfijn beschreven in „Het Laatste Nieuws‟ van 15 oktober 1935: 

 

Een Persmisdrijf te Aalst 

_________ 

VOOR HET ASSISENHOF VAN OOST-VLAANDEREN 

_________ 

Albert Van Hoorick vrijgesproken 

_________ 

UIT DE AKTE VAN BESCHULDIGING 

Maandag begon voor het assisenhof van Oost-Vlaanderen de behandeling van het proces 

ten laste van den student Albert Van Hoorick, geboren te Aalst op 31 Januari 1915, 

en aldaar wonend Denderstraat, die ervan beschuldigd wordt kwaadwillig en met opzet 

in het openbaar, door middel van drukwerken de bindende kracht van de wetten te 

hebben aangevallen, of er rechtstreeks toe te hebben aangezet om ze niet na te 

komen. 

De feiten gebeurden te Aalst, in November 1934 

Op 11 november 1934 werd door personen, die zich uitgaven als leden van de 

internationale anti-oorlogsliga te Aalst een drukwerk verspreid, waarin heftig 

uitgevallen werd tegen het fascisme, het bewapeningskapitalisme, oorlog en 

militarisme. 

Het zette de arbeiders en soldaten aan in geval van mobilisatie dienst te weigeren, 

algemeene stakingen uit te roepen, de oorlogsbedrijven stop te zetten, enz. 

De intellektueelen, zooals ingenieurs en geneesheren spoorde het aan hun wetenschap 

niet in dienst te stellen van moord en vernieling. 

Verder maakte het druksel propaganda voor de socialistische rangen en voor de anti-

oorlogsliga. 

Onder den tekst stond de melding: 'Verantwoordelijke uitgever: Bert Van Hoorick'. 

Het onderzoek 

Ondervraagd door den politiekommissaris en daarna door den onderzoeksrechter, 

verklaarde Van Hoorick dat hij de opsteller en de verantwoordelijke uitgever was 

van het druksel. Hij voegde er bij, dat het mogelijk was dat hij daardoor  de wet 

overtreden had, waarvan hem lezing werd gegeven, namelijk artikel 2 van het besluit 

van 20 Juli 1831 op de drukpers, door te schrijven en aan te zetten om 

oorlogsdienstweigering in te richten. Hij beweerde echter dat hij in ieder geval 

voor een christen mensch de wet van Christus niet had overtreden en voor een 

vrijzinnige de wet der natuur. Hij bekende verder, dat het zonder twijfel was dat 
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hij het inzicht had gehad den lezer aan te zetten om, in geval van oorlog, dienst 

te weigeren en zelfs van deze weigering van nu af te organiseeren door zich lid te 

laten maken van de anti-oorlogsliga, omdat alle leden van deze liga zich verbinden 

tot dienstweigering. 

Hij verklaarde eindelijk dat hij meende de wet niet te hebben overtreden door 

arbeiders aan te zetten de oorlogsbedrijven stop te zetten, daar het volgens hem 

het recht van den arbeider is zijn werk te staken en dat zoolang men op hem geen 

drul uitoefent om hem daartoe te brengen en hij dus niet meende aldus een 

ongeoorloofde daad te plegen. 

Hij wenschte tevens te doen opmerken, dat hij niet aangezet had tot 

legerdienstweigering, alleen bij mobilisatie. De woorden: 'op tegen het 

voortwoekerend militarisme' verklaarde hij een aanklacht te zijn tegen de steeds 

toenemende bewapening. 

In de drukkerij Keymeulen verklaarde  de h. Van Nuffel, aan den politiekommissaris, 

dat het wel beklaagde was, die het drukwerk bestelde, den tekst schreef en het 

drukwerk betaalde. 

Beklaagde was eerst bij de kommunisten aangesloten. Dan werd hij opgenomen  bij de 

socialistische jonge wachten en de anti-oorlogsliga, waarvan hij het hoofd werd. 

Hij werd uit deze liga gebannen en stelde zich aan het hoofd van de internationale 

roode hulp, waarvan de leden afgescheurde socialisten en kommunisten waren. 

Door de boetstraffelijke rechtbank te Dendermonde werd hij op 25 September 1934 

voorwaardelijk veroordeeld tot een geldboete van 50 frank, wegens vernieling van 

roerende eigendommen. 

De zitting 

Te halfelf wordt de zitting geopend onder voorzitterschap van raadsheer DE CLERCQ. 

De zetel van het openbaar ministerie is bekleed door advocaat-generaal DE SMET. Aan 

de bank van de verdediging mrs. VERMEYLEN en VEROUGSTRAETE, uit Brussel. 

Een buitengewoon strenge ordedienst is opgesteld: meer dan veertig gendarmen 

bevinden zich in en om het gerechtshof. 

De debatten 

BESCHULDIGDE bekent het vlugschrift te hebben geschreven. 

Onderzoeksrechter MAILLET - nu ondervoorzitter van de rechtbank te Dendermonde - 

geeft uitleg over de akte van beschuldiging. Beschuldigde heeft hem verklaard dat 

hij de schrijver was en de verantwoordelijke uitgever van het vlugschrift. 

Daarna trekt de jury zich terug om te beraadslagen over de vraag of Van Hoorick wel 

de schrijver en de verantwoordelijke uitgever is; hetgeen beaamd wordt na een korte 

beraadslaging. 

De VOORZITTER ondervraagt andermaal Van Hoorick en BESCHULDIGDE houdt gedurende een 

kwartier een ware meeting waarin hij het heeft over antikapitalisme en 

antimilitarisme. 

Het getuigenverhoor voortgezet 

Volgende getuige is politiekommissaris VAN DE WENCKELE, uit Aalst. Getuige 

verstrekt de beste inlichtingen over het gedrag van beschuldigde, die echter 

aangeschreven staat als een wat te heftig propagandist voor zijn gedachte. 
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DE GETUIGEN TEN GUNSTE 

Volksvertegenwoordiger NICHELS, burgemeester te Aalst, verklaart dat Van Hoorick 

een voorbeeldig gedrag heeft; hij is van top tot teen antimilitarist en dit kan 

misschien toegeschreven worden aan het feit dat zijn moeder door een bom getroffen 

werd tijdens de beschieting van Aalst in 1914 en aan dit andere feit dat zijn vader 

op het slagveld gesneuveld is. 

FRANS CLUYTENS, leraar aan het Atheneum te Aalst had Van Hoorick als leerling; hij 

heeft niets dan goeds te vertellen van zijn oud-leerling, die bijzonderen aanleg 

had voor de studie van de staatkundige wetenschap. 

MAX PATEET is leider van de anti-oorlogsliga. Hij verdedigt dezelfde leerstelsels 

als Van Hoorick. 

Prof. FRANS DAELS is de meening toegedaan  dat Van Hoorick de wet van Christus niet 

heeft overschreden; hij heeft enkel voor doel gehad de gruwelen van dn oorlog te 

bestrijden. 

Volksvertegenwoordiger JACQUEMOTTE is van oordeel dat Van Hoorick alleen het 

inzicht heeft gehad den oorlog onmogelijk te maken. 

Volgens senator Henri ROLIN heeft Van Hoorick in zijn vlugschrift verklaard dat de 

oorlogsgedachte uit het volkenrecht dient gebannen te worden. 

Daarna wordt de zitting opgeheven. 

DE NAMIDDAGZITTING 

De zitting wordt hernomen te 3 u 5 en het woord wordt verleend aan advokaat-

generaal De Smet. Hij betoogt dat men te doen heeft met een misdadiger van 

politieken aard. Betichte heeft bekend dat hij de schrijver en de uitgever is van 

het bedoelde manifest. Hij vraagt dat de jury bevestigend zal antwoorden op de te 

stellen vraag, opdat een voorbeeldige straf zou worden toegepast. 

Daarna komt de verdediging nog aan het woord. Zij betoogt dat beschuldigde 

gehandeld heeft naar zijn geweten en om een goede daad te stellen. 

Het arrest 

Na korte replieken wordt aan de jury een enkele vraag voorgelegd, aangaande het 

kwaadwillig inzicht en aanstichting tot verzet tegen de wet. 

Na een korte beraadslaging antwoordde de jury ontkennend op de gestelde vraag. Van 

Hoorick wordt bijgevolg vrijgesproken
171

. 

 

Hoewel het proces een enorme publiciteit had opgeleverd voor de KP, ontving naderhand de 

partijleiding Van Hoorick bijzonder koel. Men was niet tevreden, en hoewel de al dan niet 

uitgesproken commentaren zich in geheimzinnige sluiers bevonden en men er alleen gefronste 

wenkbrauwen op nahield, besefte Van Hoorick later dat hij een kans had laten liggen: hij had van 

het proces moeten gebruik maken om op te roepen tot een Volksfront om het fascistische gevaar 

in te dijken.172 
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2.8. De verkiezingen van 1936 

 

Het is moeilijk vast te stellen of de hele heisa rond Van Hoorick een belangrijke invloed 

had op de parlementsverkiezingen van 1936. Het is evenwel een feit dat de KP er gevoelig op 

vooruitgaat: men bekwam een winst van maar liefst zes kamerleden173, waarmee er negen zetels in 

de kamer en vier zetels in de senaat werden bezeten door een communistisch zitvlak174. De winst 

situeerde zich echter vooral in het zuiden van het land: in steden met een grote 

arbeiderspopulatie haalde men in Wallonië meer dan 10% van de stemmen, terwijl in Vlaanderen 

de invloed beperkt bleef. In cijfers uitgedrukt: de KPB haalde in Vlaanderen 2,27%, in Wallonië 

9,40% van de stemmen175, een duidelijk signaal van het non-functioneren van de nieuwe Vlaamse 

strategie van de KP.  

Van Hoorick zelf was echter nergens te vinden op de lijsten, daar hij nog geen 25 lentes telde en 

zich zodoende geen kandidaat kon stellen. Toch steeg de KP in Aalst spectaculair van 1 naar 

4,29% van de stemmen. Het moge duidelijk zijn dat hier de factor „Bertje‟ wel degelijk een 

belangrijke rol invulde. Voor de algemene populariteitsstijging van de partij speelden er naar alle 

waarschijnlijkheid andere factoren: zo kan men stellen dat de zekere heropleving van de 

economie in 1935 de arbeiders herinnerde aan de klassenstrijd om zich te verzekeren van hun 

deel van de groter worden koek. Tevens zagen de arbeiders steeds minder hun heil in de BWP, 

die hen maar met matig succes door zes jaren crisis hadden gesleurd.176  

 

2.9. De Algemene Werkstaking 

 

In 1936 breken er grote onlusten uit onder arbeiders. Geïnspireerd door de acties van de 

arbeidersbeweging in Frankrijk slaan deze aan het staken, tegen de wil van de vakbondsleiding in 

die haar leden nauwelijks nog in bedwang kan houden. Zo groeide de werkstakingen van 1936 uit 

tot de grootste van het interbellum: er was een half miljoen arbeiders bij betrokken, wat leidde tot 

een verlies van 15 miljoen arbeidsdagen. De economische crisis van 1936 leidde evenwel tot het 

eerste nationaal interprofessioneel overleg waar werknemers, werkgevers en overheid aan 

deelnamen. Dit overleg leidde dan weer tot een aantal nieuwe sociale wetten, waaronder de 
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toekenning van een week betaald verlof en de geleidelijke beperking van de werkweek tot 40 

uren.177  

De communisten hadden een niet te onderschatten rol gehad in de stakingen178: zij blijken de 

agitators bij uitstek. Uiteraard was dit een kolfje naar de hand van Van Hoorick, hij vuurde de 

arbeiders aan met zijn gekende opzwepende, furieuze retoriek en laat de Aalsterse bedrijven één 

voor één leeglopen. Van Hoorick zijn relaas: 

 

“In Aalst roepen we sinds weken de arbeiders op de strijd voor te bereiden voor het minimumuurloon van 5,25 

frank en betaald verlof. Aan hoge telefoonpalen hebben we spandoeken gehangen: ALGEMENE 

WERKSTAKING. Tot nu toe hebben alleen de begoeden recht gehad op verlof. In de natte continus zwoegen de 

vrouwen en meisjes in hun ondergoed. Zijn zij geen mensen? Met Werkloze Cornel 'de get' die, zoals zijn bijnaam 

doet vermoeden altijd lederen beenkappen draagt, met bedienden Benny Nichels en Philemon Van Audenhove, met 

schoenmaker Benoit Vinck, en een paar anderen trekken we naar de spinnerij van 'Kapiteintjes' vóór de 

ochtendploeg aan het werk gaat. 

Vanop een stoel spreek ik de arbeiders en de werkers toe: 'Het is nu of nooit,' zeg ik, 'volg het voorbeeld van de 

arbeiders in Antwerpen en in de Walen. Niemand binnen. Iedereen naar de vakbond.' Gejuich bij de arbeiders. 

Met drie- vierhonderd mannen en vrouwen trekken we naar het Volkshuis. 

Maar de vakbondssecretaris zegt dat de arbeiders terug aan het werk moeten. Kwaad komen ze uit het Volkshuis. 

Wij hebben hen buiten opgewacht en ik roep hen op niet toe te geven en naar de andere fabrieken te trekken. Het 

is maar een stap van daar naar 'Jelies', de 'Filature du Canal'. 

Het duurt geen tien minuten of heel de 'Canal' stroomt naar buiten met de vakbondsafgevaardigden, de 

socialistische militanten Victor Steenhout en Martha Strickx op kop. Zij worden op gejuich onthaald. Van daar, 

met een duizendkoppige massa, gaat het langs de 'Tragel' naar de dekenweverij 'Roos-Geerinckx-De Nayer' waar 

de gebroeders Podevijn, twee communistische militanten, de riemen van de machines gooien en heel de fabriek 

leegloopt. Dan naar het Viscose-bedrijf 'Fabelta' dat zich onmiddellijk bij ons aansluit. Bij 'Borremans', de 

garenfabriek 'F.F.R.', waar Wantje Bosman een populaire voorman is, hebben de bazen de grauwe fabriekspoort 

gebarricadeerd en de meisjes in hun ateliers opgesloten. Ik wordt op de fabrieksmuur getild om de massa toe te 

spreken. Dan verschijnt de rijkswacht om het volk uiteen te drijven maar honderden schouders beuken de poort in. 

Terwijl de stakers binnenstromen komen de werkmeisjes uit hun ateliers naar buiten in het zonlicht. De 

ordestrijdkrachten kunnen niet verhelpen dat diezelfde dag en ook 's anderendaags de arbeiders van de 'Georgie', 

waar Leona Haeck socialistisch délégué is, de glucoserieën en de brouwerijen en de ene na de andere fabriek het 

stakingsfront vervoegen. Op de 'Labor' is het fabriekshekken met zware ketenen vergrendeld. Als een strohalm 
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breken ze door onder de druk van de massa. Rode vlaggen wapperen boven de hoofden, boven de vloedgolf van de 

arbeidersklasse met vooraan de wevers en de spinners en niet in het minst de vrouwen. 

Maar het kapitaal geeft zich nog niet gewonnen. Samenscholingen van meer dan vier personen en het uitdelen van 

vlugschriften worden verboden. We storen er ons niet aan. 

Het is nu zaterdag, marktdag. Aan de Zeshoek en in de Kattestraat die uitmondt op de Grote Markt worden we 

tegengehouden door de rijkswacht die begint te knuppelen en de stoutsten in een overvalwagen sleurt. Gendarmen 

grijpen ook naar mij, maar ze krijgen slechts een stuk van mijn hemd te pakken. Jef Van Schandevijl uit de 

gemeente Mere rukt mij nog uit hun handen en de betoging doorbreekt het rijkswachtcordon. We zijn op de 

Markt. Jan Van der Eecken, een van de eerste communisten in Aalst en voorzitter van de marktkramers, laat de 

kramen sluiten en de markt stilleggen. 

De socialistische vakbond heeft opgeroepen tot een vergadering van de stakers in de tuin van het Volkshuis. 

Duizenden stromen er naar toe. Wanneer de toespraken op hun einde lopen word ik gewaarschuwd dat politie en 

rijkswacht op de loer liggen om mij bij het buitengaan te arresteren. Ik ontsnap langs de spoorbaan die aan de tuin 

paalt, maar ben zo onervaren naar huis te gaan slapen. 

Bij 't krieken van de dag is heel het woonblok door politie en rijkswachters afgezet. Ik tracht nog langs de 

achtertuintjes te ontsnappen maar daar staan ze ook en ze grijpen me vast. Ik word naar de gevangenis van 

Dendermonde gevoerd. Ook anderen, een twintigtal, hebben ze van hun bed gelicht. Socialisten als 

vakbondsbediende Jan Wauters en communisten als lederbewerker Benoit Vinck zijn er ook bij. 

Na twee weken strijd wordt op 21 juni de staking opgeheven door de nationale vakbondsleiding. Het betaald 

verlof, het minimumloon, de arbeidsduurvermindering voor de mijnwerkers en de syndicale vrijheid zijn veroverd. 

Het patronaat is gezwicht en het parlement stemt de wet op het betaald verlof. Het katholieke blad 'De 

Volksstem' schrijft: 'Aalst heeft veertien dagen lang in de greep van Bertje Van Hoorick geleefd.”179 

 

“De staking is voorbij maar ik zit nog steeds in de gevangenis. Van Dendermonde ben ik overgebracht naar 

Gent. Vanuit mijn cel heb ik met andere gevangenen leren spreken langs de leidingbuizen en met een koffiekopje 

tegen de muur. Het zal me nog van pas komen. Na verloop van een maand word ik vrijgelaten en het parlement  

kondigt een amnestie af voor stakingsfeiten. Maar wie geeft zich vandaag nog rekenschap van hoe in dat jaar '36 

honderdduizenden hebben gevochten en honderden in de gevangenis hebben gezeten voor wat zon, wat bloemen en 

wat zomerlucht waarop ieder mens recht heeft.”180 
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2.10. De Spaanse Burgeroorlog 

 

Ondertussen was in Spanje de burgeroorlog uitgebroken, waarvan de uitkomst zou leiden 

tot een jarenlange dictatuur onder het strenge bewind van generaal Franco, bijgenaamd „el 

Caudillo‟. De oorzaken van de Spaanse burgeroorlog zijn vrij complex van aard, zodoende 

worden deze hier summier geschetst. 

 

De verre aanloop tot de burgeroorlog vinden we in de oprichting van de Tweede Spaanse 

Republiek, in 1931. Het ging er ronduit slecht. Door de economische crisis werden de toch al 

grote tegenstellingen in het land nog scherper. Er waren politieke moorden en stakingen. Een 

deel van het volk keerde zich met geweld tegen de oude 'heilige katholieke orde' van Spanje - 

tegen het Spanje van grootgrondbezitters, adel, hogere geestelijkheid en iedereen die daarbij 

hoorde. 

Vanaf begin 1936 werd Spanje geregeerd door een Volksfront van socialisten en communisten, 

dat door middel van verkiezingen aan de macht gekomen. Dit Volksfront wekte nog extra 

afschuw en angst bij de 'behoudende' Spanjaarden. 

 

In juli 1936 greep generaal Franco de macht in Spaans-Marokko. Vervolgens stak hij met zijn 

leger (het 'Afrikaanse leger') de Straat van Gibraltar over. Franco maakte bij die oversteek gebruik 

van transportvliegtuigen die Hitler hem had gestuurd. De burgeroorlog was een feit. 

 

Aan Franco's kant schaarde zich een aantal generaals, plus een deel van het Spaanse leger. Andere 

aanhangers van Franco waren de Falangisten (fascisten in Spaanse stijl), de Carlisten (fanatieke 

katholieke 'traditionalisten') en meer van dergelijke groeperingen. Franco's doel was een 

'herboren' Spanje, dat 'gezuiverd' zou zijn van allerlei goddelozen, zoals communisten, socialisten, 

liberalen, anarchisten. Het anarchisme was in Spanje een politieke en sociale beweging van niet 

geringe omvang. 

 

Gedreven door het ideaal van linkse solidariteit waren vanaf het najaar van 1936 tienduizenden 

vrijwilligers uit Europa, de Verenigde Staten en Canada naar Spanje gekomen. Zij wilden de 

Republiek te hulp snellen, en meevechten tegen het Franco-fascisme181. 
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Eind juli 1936 trok Van Hoorick ook naar Spanje, in de eerste plaats om er te observeren. Zo 

passeerde hij er de fronten van Somosierra, Cercedilla en Guadarrama, waar hij onder meer 

vaststelde dat „de discipline er erbarmelijk was‟182. Met twee Fransen en een Brit, beiden gedelegeerd 

door de Communistische Jeugd, sprak Van Hoorick op een massameeting in Madrid de woorden 

„Wij zullen jullie niet in de steek laten!‟183. Maar het zal het eerste en enigste bezoek zijn van Van 

Hoorick in het oorlogsgebied, hij werd immers al snel teruggeroepen om de strijd vanuit Belgie 

verder te zetten. Van Hoorick heeft dus nooit deel uitgemaakt van een Internationale Brigade. 

 

Terug in België kreeg Van Hoorick de opdracht om als ooggetuige op zoveel mogelijke locaties 

over Spanje te gaan spreken, en zodoende trok hij overal ten lande, tot in het Luikse, om zijn 

vurige speeches ten berde te brengen. Het hevigst werd hij in zijn thuisbasis Aalst: “Op de 

zaterdagmarkt in Aalst waar het volk zich altijd verdringt, kruip ik op een lantaarnpaal bij het stadhuis. 

Nieuwsgierigen stromen toe en ik ga tekeer tegen Franco en het fascisme. Uit het stadhuis stormt de politie naar 

buiten en sleept mij van de lantaarnpaal het stadhuis binnen. Ze moeten de poort sluiten, want het volk drumt mee 

en hamert met de vuisten op de stadhuispoort.”184 

 

2.11. De Vlaamse KP 

 

 Ondertussen lag Van Hooricks periode waarin hij dweepte met de Vlaamse Beweging al 

een tijdje achter de rug en binnen de partij had hij nog maar weinig kans gekregen de band aan te 

halen met zijn eerste liefde, het Vlaams-nationalisme. Met de oprichting van een Vlaamse KP, 

kortweg VKP, in oktober 1936 op het zesde congres van de KPB, kwam daar verandering in. 

Van Hoorick werd meteen opgenomen in het Uitvoerend Bureau samen met Van den Boom, 

Van Extergem, Dillen en Minnaert. De VKP kreeg van de nationale leiding vrij veel armslag: men 

mocht een eigen Vlaamse koers varen voor een autonoom Vlaanderen in een gefederaliseerd 

Belgie. Hun belangrijkste missie bestond erin zoveel mogelijk flaminganten naar links te halen, 

daar deze met VNV en het Verdinaso in het extreem-rechtse vaarwater waren terechtgekomen. 

„Van een werkelijk federale structuur in de communistische partij kon men echter niet spreken. 

Volgens de nieuwe partijstatuten waren de partijorganisaties in Vlaanderen autonoom, maar 

maakte de VKP integraal deel uit van de KPB. De VKP voerde de beslissingen van het Congres 

van de KPB en van haar 'leidende instanties' uit en "paste ze aan de bijzondere omstandigheden 
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in Vlaanderen aan".‟185 Zo begon men de campagne “Vlaanderen marcheert”, met affiches 

waarop bonkige arbeiders stonden afgebeeld, zowel met de rode vlag als deze van de Vlaamse 

Leeuw. Veel aarde bracht de campagne echter niet aan de dijk, de Vlaamse Beweging zakte steeds 

dieper in het extreem-rechtse moeras. Van Hoorick zag het met lede ogen aan en prevelde later:  

“Het was te laat, véél te laat…”186  

 

Nochtans moet Van Hoorick zich binnen de VKP als een vis in het water gevoeld hebben: zijn 

collegae, en niet in het minst van den Boom en Van Extergem, deelden Van Hooricks liefde voor 

het flamingantisme, en zagen tevens het communisme als een bevrijdende kracht voor 

Vlaanderen.  

 

De VKP liep vrij hard van stapel: zo stelde ze een federaal België voor, waarin Vlaanderen en 

Wallonië elk hun eigen parlement konden kiezen en hun eigen regering aanduiden. Onderwijs, 

cultuur en economie zouden door de regio's worden beheerd, terwijl de buitenlandse politiek en 

de landsverdediging federaal bleven. De federale regering zou paritair samengesteld worden uit 

Vlamingen en Walen. Verder werd de vastlegging van een taalgrens gevraagd en moest het 

Brussels gewest volledig tweetalig zijn. Van den Boom riep de Vlaamse socialisten, christen-

democraten, liberalen en democratische Vlaams-nationalisten op een Vlaams Volksfront te 

vormen. Het meest opvallend in zijn pleidooi was wel het gebruikte vocabularium: "Wij zijn geen 

volksvreemden," aldus Van den Boom, "alles wat ons volk is, leeft in ons." 187 

 

Het duurde echter niet lang of de VKP werd beschuldigd van een al te strak Vlaams-

nationalisme. In de eerste plaats moest men immers communist zijn. Zo schreef de Komintern-

afgevaardigde Bereï in zijn rapport aan Dimitrov van februari 1937 dat "de tendens bij de Vlaamse 

verantwoordelijken om de activiteit van de nieuwe partij meer te concentreren op de strijd tegen de Belgische staat 

dan tegen het fascisme" bijzonder ongepast was. De bedoeling was immers dat de VKP zich zou 

inzetten voor het overtuigen van het Vlaamse volk van het Duitse gevaar. De Komintern 

benadrukte dat daarvoor een eenheid tussen Vlamingen en Walen onontbeerlijk zou zijn188. 

„Daarom ook vormden de twee andere secretarissen van de KPB (Xavier Relecom en Julien 

Lahaut) 'blok' tegen Van den Boom wanneer hij zich te 'nationalistisch' opstelde‟189.  
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Na enkele vruchteloze pogingen om een „Vlaamsch Blok‟ op te richten werd tegen 1939 de 

noodzaak van eenheid tussen Vlamingen en Walen gepredikt door de communisten om het 

gevaar van het VNV te keren190. „Zij legden de nadruk op de ideologische verwantschap tussen 

het VNV en het nationaal-socialisme in Duitsland. De Vlaamse communisten hadden zodoende 

het radicaal separatistische vertoog van voor 1935 achter zich gelaten. De verrechtsing van de 

V.B. en de dreiging van het nazisme waren daar vanzelfsprekend niet vreemd aan. Zelfs Van 

Extergem, eens een radicale flamingant en activist, ontpopte zich als een gematigde Vlaming en 

een verzoener op federaal vlak.‟191  

 

„De communisten waren echter onder impuls van Moskou tussen 1928 en 1934 radicale 

separatistische nationalisten geweest. Na 1935 evolueerden ze, opnieuw geïnspireerd door de 

Komintern-politiek, tot federalisten. In haar structuur en in haar vertoog sloot de KPB zich voor 

het eerst in haar bestaan aan bij de Belgische nationale werkelijkheid.‟192  

 

Bij dit alles moet men evenwel de kanttekening maken dat de hele nationale kwestie in principe, 

en ideologisch gezien, voor de communisten ten hoogste op het tweede plan kon acteren. De 

hele beweging ging immers prat op een internationalisme, en hadden de woorden „Proletariërs 

aller landen verenigt U!‟ van Marx in het achterhoofd te houden. Bovendien geloofde men in een 

naderende val van het kapitalisme, en eens dit voltrokken zouden alle culturele en sociale 

ongelijkheden als sneeuw voor de zon verdampen. Zodoende zou een al te ver doorgedreven 

engagement in eender welke nationaliteitenkwestie compleet zinloos zijn, daar de revolutie, die er 

toch zat aan te komen, alle maatschappelijke kwesties, ook die van nationale sentimenten, zou 

wegspoelen. 

 

Maar er zijn natuurlijk andere factoren die het scenario hebben beïnvloed. Zo moet er rekening 

worden gehouden met het feit dat het communisme in Vlaanderen, een ook België, een relatief 

jonge beweging was, waardoor de invloeden van niet-communistische gewoontes gemakkelijk in 

de beweging hadden kunnen sluipen. Er kan daaromtrent worden gewezen op de pioniers van 

het Vlaamse socialisme en hun grote affiniteit met het Vlaamse probleem, maar evengoed naar 

oud-BWP‟ers zoals Jacquemotte die hun liefde voor een unitair België naar de KPB 

meebrachten193. De KPB heeft zodoende, zoals hierboven geschetst, nooit echt een adequate en 

duidelijke stelling kunnen aannemen in de hele communautaire kwestie, daar ze zichzelf gevangen 
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zagen tussen twee muren: enerzijds mocht men het probleem niet negeren, daar in de Belgische 

context het nationaliteitenvraagstuk zich bijna steeds op de politieke agenda bevond, maar 

anderzijds werd een al te groot engagement in de nationale kwestie als een serieuze rem 

beschouwd voor de plannen van Stalin om iedere communist ter wereld het profiel te laten 

aanmeten van „De Internationale Communist‟194.    

 

2.12. De naderende oorlog 

 

Hoezeer de pas opgerichte VKP ook op het lijf van Van Hoorick stond geschreven heeft hij zich 

nooit echt ten volle kunnen inzetten, of nooit het engagement kunnen opbrengen die hij er wou 

aan geven. Zo begon in februari 1937 Van Hoorick zijn militaire dienst. Hij belandde bij de 9de 

compagnie van het 3de Linieregiment, gestationeerd in Gent. Alhoewel verboden, gaat Van 

Hoorick in de weekends zonder wacht naar de afdelingen om er partijwerk te bespreken. Van 

Hoorick bouwt evenwel een goede verstandhouding op met zijn commandant, genaamd Oborski. 

Van Hoorick wordt door de man zelfs als korporaal naar voren geschoven, maar tot twee maal 

toe werd die aanvraag afgewezen195, wat niet vreemd zal geweest zijn aan de kleur van Van 

Hooricks partijkaart.  

 

Van Hoorick werkte ondertussen mee aan het streven van de VKP om een toenadering te zoeken 

met de christelijke arbeiders, in het licht van het anti-fascistische blok. Voor Aalst stelde hij een 

pamflet op met de titel „Weiger de hand niet die uw broeder u toesteekt‟ waarin de christelijke 

arbeiders werden opgeroepen om mee te strijden voor brood, vrede en vrijheid. Het antwoord 

van de katholieken was duidelijk: ze lieten een tegenaffiche verspreiden met een uitgestoken 

bebloede hand onder de titel „Vlaanderen weigert deze bloedige hand‟196.  

 

In de zomer van 1938 zwaaide Van Hoorick af, en wierp zich ten volle in de haast wanhopige 

strijd tegen het fascisme. Uiteraard in de eerste plaats in zijn thuisbasis Aalst. Van Hoorick hees 

zichzelf weer op menig lantaarnpaal of enig welk geïmproviseerd podium en ging tekeer tegen het 

fascisme, in een poging alsnog het volk te waarschuwen. Onverdroten zette hij zijn strijd verder 

en poogde bijeenkomsten van de „Copac‟, de „Concentratie‟ en andere „foute‟ elementen te 

dwarsbomen, vaak gepaard gaande met rake klappen197.   
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De inspanningen bleken niet vruchteloos: tot ieders verbazing werd de socialistische 

burgemeester Nichels herverkozen. Klaarblijkelijk hadden Aalstenaars van allerlei pluimage op 

Nichels gestemd, met onder hen vele communisten, althans volgens Van Hoorick198. De 

Concentratie, met als kandidaat Pedro De Hert, haalden slechts 11.346 stemmen tegenover 

respectievelijk 9010 en 3578 voor de socialisten en de liberalen. De communisten haalden slechts 

1040 stemmen, en verloren zo hun zetel in de gemeenteraad, maar socialisten en liberalen zagen 

zich verzekerd van de meerderheid.  

 

Terwijl in juli 1939 de VKP nog een „Landdag‟ organiseerde in Aalst in het teken van de strijd 

tegen het fascisme en voor de collectieve veiligheid, werd in augustus in Moskou het beruchte 

Molotov-von Ribbentrop overleg gepleegd, met als uiteindelijke resultaat een niet-aanvalspact 

tussen nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie. Dit had zijn repercussies voor de partij: de leiding 

verplichtte iedere afdeling voorlichtingsvergaderingen te beleggen om de situatie uit te leggen. Zo 

ook natuurlijk in Aalst, waar Van Hoorick mee zorgde voor de organisatie daarvan. Weinig later 

vond Van Hoorick echter zijn mobilisatiebevel in de bus. 

 

2.13 De oorlogsjaren 

 

De ervaringen van Van Hoorick tijdens de oorlogsjaren vormen ongetwijfeld de meest 

spannende en beklijvende passages in Van Hooricks levensloop. Toch zullen deze gebeurtenissen 

hier minder belicht worden om de reden dat deze periode in het licht van de opgezette 

onderzoeksvragen niet bijzonder relevant is, daar deze vragen eerder betrekking hebben op het 

politiek-ideologische discours. De irelevantie voor dit onderzoek staat echter deze van een ander 

niet in de weg: de figuur Van Hoorick is ontegensprekelijk een referentiepunt inzake de werking 

van het Onafhankelijkheidsfront, de rol van de KPB in het verzet, de clandestiene pers tijdens 

WO II, de werking van het Duitse strafrechtsysteem tijdens de bezetting, de studie van de 

kampen Breendonk en Buchenwald via ooggetuigenverslagen en dergelijke meer. Desalniettemin 

zal hier een bijzonder summier overzicht worden gegeven hoe deze periode voor Van Hoorick er 

uitzag.  

 

Het voor Van Hoorick aangeduide regiment kreeg er flink van langs aan de Leie nabij het 

sas van Willebroek en zodoende werd Van Hoorick al snel een krijgsgevangene:“Terwijl de Duitsers 

verder naar het westen oprukken trekken wij in tegenovergestelde richting het land, naar huis. Eindeloze colonnes 
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vrachtwagens met zegevierende Wehrmachtsoldaten, artillerie en luchtafweer passeren ons. Ze laten ons ongemoeid. 

We bereiken Eeklo waar versperringen opgesteld staan en we opgevangen worden. „Sie gehen nach Hause‟ wordt 

ons gezegd. Maar we krijgen eerst een pasje en we moeten daarvoor naar het sas van Gent. Aan de Westerschelde 

worden we in kolenschepen gedreven. We zijn krijgsgevangenen. Drie dagen varen op de grote rivieren, zonder eten 

of drinken, in een stikkende hitte. Ik heb nog wat water in mijn veldfles. Een rijnaak voor ons is op een mijn 

gelopen en er zijn veel slachtoffers. We gaan aan land ergens in Duitsland, voorbij de Nederlandse grens. In het 

dorp hebben de Duitse burgers emmers water klaargezet. We krijgen een rantsoen en worden in wagons geladen. 

De trein spoort eindeloos door het Duitse landschap tot we onze bestemming bereiken: een krijgsgevangenkamp in 

Oost-Pruisen, „Stalag I A‟”199. Van Hoorick vreesde zijn gehele verblijf aldaar te worden ontmaskerd 

als communist, doch dit gebeurde niet, hoewel uit een incident aldaar kan afgeleid worden dat 

men wel degelijk wist wie hij was. Hoe dan ook keerde Van Hoorick  terug naar Belgie op 31 

januari 1941, en al snel engageerde hij zich in het verzet. Hij werkte mee aan de clandestiene 

Rode Vaan, en ontvangt daarvoor zelfs 100.000 frank van de Belgische regering in Londen. 

Verder stelde hij contacten, bracht anderen met mekaar in contact, zocht onderduikadressen en 

dergelijke meer ten dienste van het Onafhankelijkheidsfront. Op 11 februari 1943, om kwart over 

één om precies te zijn, werd Van Hoorick opgepakt in Brussel, nabij de technische school „Art et 

Métiers‟, waar hij een afspraak had met twee verzetsmeisjes uit Wichelen. “Op hetzelfde moment als 

ik ze de hand druk stormen er een tiental in burger geklede mannen op mij af. Ze slaan mij tegen de grond en 

houden mij met hun revolvers in bedwang. Ik word geboeid en in een wagen geduwd (…). Ik word afgeleverd op het 

hoofdkantoor van de Gestapo op de Louisalaan en voorgeleid in een kantoor bij een SS-officier. De man monkelt 

en neemt de telefoon. Ik hoor hem zeggen: “Wir haben der Van Hoorick”. Tot mijn verwondering word ik niet 

verhoord. Ze smijten mij in een donkere kelder (…) ‟s Anderendaags word ik uit de kelder gehaald en naar 

Breendonk gevoerd”. Verscheidene maanden, agressieve verhoren, folteringen en martelingen later 

werd Van Hoorick zwaar bewaakt per auto weggebracht. Zelf had hij geen idee waarheen. 

Wanneer de auto halt hield, bleek hij in de gevangenis van Sint-Gillis te zijn beland. 

Desalniettemin werd hij na enkele dagen op de trein gezet, met als enige informatie “Naar 

Duitsland”. Na aankomst belandde Van Hoorick in een celwagen richting een gevangenis. Pas 

daar kreeg hij te horen, van zijn celmakkers, dat ze in Essen zijn. Via dezelfde weg hoorde hij ook 

dat aldaar vonnissen worden uitgesproken. Van Hoorick zijn verschijning voor de rechtbank in 

Essen bleek echter niet te gaan om zijn proces, maar om dat van iemand anders, namelijk ene 

Gilberte Borgers, een dame die Van Hoorick kende via het verzet. Er werd op dat proces niet 

meer gevraagd aan Van Hoorick dan zijn naam, overtuiging en „wat hij nu juist heeft bevolen aan 

Gilberte Borgers‟. Van Hoorick hield zich alleen bij de laatste vraag van de domme. Nadien 
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keerde Van Hoorick terug naar zijn cel voor enkele dagen, waarna hij terug naar Sint-Gillis werd 

gebracht. Aldaar wachtte hem een „einzelhaft‟, alleen in een cel met de lichten continu aan. Hij 

vermoedde dan ook dat het ging om een cel voor ter-dood-veroordeelden. Echter, na enkele 

dagen werd hij teruggebracht naar een gewone cel. De dagen gingen weer voorbij, tot er plots 

weer te verhuizen viel: Van Hoorick, en hele groep anderen met hem, werd op de goederentrein 

gezet met bestemming Buchenwald.  
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Hoofdstuk 3. 

Twijfel over het communisme (1945-1957) 

 

3.1. De unitaristisch geworden Partij 

 

Op de 30ste april 1945 voelde Van Hoorick de bodem van de vaderlandse grond terug aan 

de voeten, voor het eerst sinds lang. Hij was overgebracht met een „Dakota‟ van uit Buchenwald, 

die hem in Evere had gebracht, van waar hij richting Brussel werd vervoerd. In Brussel sprak hij 

een tot de nok gevuld „Koninklijk Circus‟ toe. Van Hoorick sprak over de solidariteit in het kamp 

en zijn teleurstelling in het feit dat hij “het land nog niet van alle schadelijke elementen gezuiverd vond200”. 

Duidelijk tonend dat Breendonk en Buchenwald zijn strijdlust niet hadden kunnen temperen 

vervolgde hij: “Velen van dezen die het leven en het lijden van de besten onzer medeburgers op het geweten 

hebben lopen vrij rond of worden dagelijks vrijgelaten. De teruggekeerden zullen niet rusten, vooraleer allen hun 

straf ondergaan hebben!201” Om er meteen, met het nodige gevoel voor dramatiek, aan toe te voegen: 

“De assche van onze gevallen kameraden klopt op onze borst!202”, een verwijzing naar de roman „Tijl 

Uilenspiegel‟ van De Coster, waarin de hoofdfiguur Tijl de as van zijn overleden vader, gestorven 

op de brandstapel van de Inquisitie, steeds meedraagt in een borstzakje. Het is enigszins 

opmerkelijk en tegelijk typerend voor Van Hoorick dat hij juist Tijl Uilenspiegel gebruikte voor 

zijn beeldspraak, daar deze figuur toch een symbool was verworden van de Vlaamse beweging. 

Meteen moet daar wel de kanttekening bij geplaatst worden dat „Tijl‟ voor allerhande doeleinden 

al gebruikt of misbruikt was. Zo had de VKP op hun affiche voor hun landdag in Aalst in 1939 

nog „Tijl‟ gebruikt als de man die schoon schip veegde met het VNV, terwijl dezelfde figuur 

tegelijkertijd prijkte op een recuteringsaffiche van de „Waffen-SS‟, evenwel juist omdat 

Uilenspiegel tot de Vlaamse verbeeldingskracht sprak203.    

 

 Na deze speech drukte Van Hoorick de wens uit om meteen naar Aalst te vertrekken, waar hij de 

1-mei viering zou bijwonen. In Aalst teruggekomen vond Van Hoorick ook terug aansluiting bij 

                                                           
200 De Roode Vaan, 2 mei „45 
201 De Roode Vaan, 2 mei „45 
202 De Roode Vaan, 2 mei ‟45. In „VAN HOORICK (B.), In Tegenstroom (…)‟ meent Van Hoorick echter het originele 
citaat “De asse van Klaas klopt op mijn borst!” te hebben uitgesproken. Hoe het ook zij, beide verwijzen naar 
hetzelfde.  
203 BEYEN (M.), Held voor alle werk. De vele gedaanten van Tijl Uilenspiegel, Antwerpen, 1998 
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zijn ouders, die zich nu gewonnen zagen voor dezelfde zaak die Van Hoorick er voor de oorlog 

toe bracht het ouderlijke pand te verlaten204.  

 

Enkele dagen later werd Van Hoorick ontvangen, samen met enkele andere teruggekeerde 

kameraden uit Buchenwald, op het centraal partijbureau te Brussel aan de Stalingradlaan. Van 

Hoorick werd overvallen door de veranderingen in de partij: zo was Edgar Lalmand één van de 

weinigen van de vooroorlogse leiding die zich uit de grijpgrage armen van de Gestapo had 

kunnen houden, en zodoende voortaan de onbetwiste leider. De grootste bekommernis van Van 

Hoorick was echter het feit dat de VKP simpelweg was afgeschaft. Er waren volgens de leiding 

nu andere prioriteiten weggelegd voor de KP: men moest de nationale eenheid bewaren voor de 

onafhankelijkheid en wederopbouw van het land. „Produceren‟ werd het codewoord bij die 

wederopbouw. Productie voor een verbetering van de omstandigheden voor de arbeidersklasse 

en productie om de nationale economie te redden, waardoor het „Amerikaans grootkapitaal‟ geen 

greep zou kunnen krijgen op de binnenlandse economie205. 

 

Uiteraard was dat louter de propagandistische uitleg, en speelden andere zaken hun rol in die 

nieuwe, meer vaderlandslievende koers. Ten eerste had de KP hun invloed tijdens de oorlog sterk 

kunnen uitbreiden en ter consolidatie daarvan namen zij zo deel aan de regering van nationale 

unie onder Van Acker. Die keuze maakte het hoe dan ook al onmogelijk om een federalistische 

visie te onderhouden206. Ten tweede moet er ook gekeken worden naar de redenen waarom de 

KP zoveel aan invloed gewonnen had. Allereerst had hun prominente rol in het verzet gezorgd 

voor een sterk toegenomen populariteit. De KP profileerde zich na de oorlog dan ook als dé 

partij van de Weerstand, en gaf zichzelf een aura als „de partij van de gefusilleerden‟207. Maar om 

werkelijk op de titel van „partij van de Weerstand‟ te kunnen aanspraak maken, en zo hun gewicht 

op het politieke bestel te doen verzwaren, moest men ook rekening houden met bondgenoten in 

het verzet die eerder van unitaristische of patriottische inslag waren. De naam van „verzetspartij‟ 

kan daarnaast ook beschouwd worden als „anti-collaboratiepartij‟, of met andere woorden, de 

partij die zich het verst had verwijderd van de collaboratie. Op die manier had de partij ook vele 

gedesoriënteerde militanten van de sociaal-democraten kunnen afsnoepen, met dank aan BWP-

voorzitter de Man, dewelke bij aanvang van de oorlog vrij dubieuze beslissingen had gepleegd 
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206 BOUQUIN (S.), Links-Radicalisme, De Periode 1945-1999: een geschiedenis van mislukte ontmoetingen, in DE 
SCHRYVER (R.), (RED.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, 1998 
207 REYNEBEAU (M.). Een geschiedenis van België, Antwerpen, 2003 
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zoals zijn onmiddellijke ontbinding van de BWP en oproep tot meewerking met de bezetter208. In 

de optiek van het behouden van die aanhangers, en een bredere basis aan de linkerzijde aan te 

boren, werd bij de KP tevens afgestapt van een al te radicale politiek. Dat verklaart meteen 

waarom de KP zo gedwee was meegegaan in het verhaal van de productiepolitiek, dewelke er 

toch op gericht was de kapitalistische structuren terug op poten te zetten209. De KPB werkte zo in 

feite mee aan de wederopbouw van een systeem die zij altijd al hadden willen zien verdwijnen. 

Het imago van „verzetspartij‟ zorgde ook nog voor een andere reden waarom het Vlaams 

nationaliteitenvraagstuk geen plaats meer had binnen de KP: de collaboratie had immers via 

onder andere het VNV dat vraagstuk gegijzeld, en Vlaams-nationale sentimenten werden zo na 

de oorlog haast automatisch geassocieerd met „de zwarten‟, een stigma dat de Vlaamse Beweging 

nog lang zou achtervolgen. Resumerend kan men dus stellen dat de ruimte om Vlaamse accenten 

te leggen binnen de KPB zo goed als nihil werd omwille van de regeringsdeelname en het plan 

om hun basis aan de linkerzijde te verbreden.  

 

Van Hoorick juichte deze evolutie hoegenaamd niet toe. Zo scheef hij in zijn memoires: “Ik vind 

het een vergissing, maar ik ben niet in staat tegen deze „dialectische redenering‟ iets in te brengen”210. En 

inderdaad, velen zien de „patriottische‟ koers van de KPB als één van de redenen van de latere 

terugval van de partij. Onder hen onder meer Jef Turf, die spreekt van „een verlies van één van de 

wortels in de volkse bodem‟.211 

 

Vlak na de oorlog speelden echter niet alleen de communistische verzetsdaden hun rol in de 

opgang van de partij. Er was ook nog de factor van het „Rode Leger‟, die door hun tegenoffensief 

bij Stalingrad de oorlog hadden doen kantelen. Op die manier had de USSR een groot prestige 

verkregen, waar de communistische partijen elders ter wereld van konden meegenieten, zo ook in 

België212. Zo steeg het ledenaantal van de KPB van 12.000 juist na de bevrijding tot 103.000 in 

augustus „45213. Daarnaast kon de KPB ook rekenen op de dan nog gewapende weerstand en de 

syndicale strijdcomités waar de communisten de leiding over hadden genomen, deze laatsten toch 

ook goed voor 168.968 leden214. Dit alles had de KPB tot een niet te negeren politieke macht 

gemaakt.  
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209 WITTE (E.), Tussen restauratie en vernieuwing, in WITTE (E.), CRAEYBECKX (J.), MEYNEN (A.), Politieke 
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België, Berchem, 1985 
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Zodoende waren de communisten opgenomen in de regering Pierlot van 26 september ‟44, en, 

na een korte onderbreking bij een geschil over de ontwapening van de weerstand, even later ook 

in het Kabinet Van Acker van 13 februari „45. Die deelname aan de regering verklaarde de KPB 

aan de hand van twee factoren. Ten eerste was er de al eerder aangehaalde reden van de 

bescherming van de binnenlandse economie tegen het Amerikaanse grootkapitaal. Ten tweede 

werd de toestand waarin nog steeds anglo-amerikaanse troepen het grondgebied bevolkten niet 

meteen als ideaal gezien om revolutionaire daden te stellen215. Een tweede maal in de 

clandestiniteit en het verzet verzeilen was immers geen preferabele oplossing. Daar bovenop 

speelde ook nog het verdrag van Yalta: „Churchill, Roosevelt en Stalin hadden hierin besloten de 

totale bezetting van Duitsland te handhaven en een geallieerde controleraad met ruime 

bevoegdheden daar in te stellen. Hierbij had Stalin beloofd dat er in het Westen geen openlijke 

revolutionaire communistische strijd zou zijn‟216. 

 

Toch bleef de regeringsdeelname van de KPB een gevaarlijke spreidstand. Ideologisch gezien was 

het een ramp: men werkte mee aan het herstel van de kapitalistische economie en hees hetzelfde 

establishment van de vroegere Belgische staat terug in het zadel. Ook Van Hoorick maakte zijn 

bedenkingen: “Wij hadden in Buchenwald eigenlijk op een verscherpte klassenstrijd gehoopt”217. Bovendien 

negeerde de partij de syndicale strijdcomités en de weerstand, die niets in de pap te brokken 

hadden218, een gevolg van de sterk centralistische manier waarop de partij sinds de oorlog te werk 

ging. Van Hoorick meende dit te wijten aan de omstandigheden waarin de KPB haar werk had 

gedaan in volle clandestiniteit, waarin strenge tucht en het aanvaarden van de autoriteit van de 

leiders genoodzaakt waren. Op die manier was volgens hem een democratische doorstroming van 

de basis naar de top onmogelijk geweest, een genoodzaakte evolutie dat na de oorlog nog sterk 

doorspeelde219.  

 

Maar veel van deze inzichten werden pas later verworven. De periode van de Bevrijding was er 

immers één van euforie bij de communisten: de oorlog was voorbij, waarbij ze zichzelf zagen als 

een belangrijk „winnend kamp‟, hun invloed en populariteit kende een nooit geziene piek en men 

koesterde het geloof dat dit het begin was van een nog verdere uitbreiding van de 

communistische macht. Ook Van Hoorick beaamde dat in die omstandigheden niemand zich het 
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hoofd brak over hoe het socialisme in deze situatie kon bereikt worden, of welke strategie men 

moest volgen nu men in de praktijk was afgeweken van de revolutionaire weg220. Ook hijzelf deed 

dit niet: op verscheidene meetings zal Van Hoorick als spreker vlotjes de lijn van de partij 

aanhouden221. Tegenspraak werd dan ook niet getolereerd binnen de KPB, en in diezelfde 

periode zouden ook de eerste uitsluitingen plaatsvinden. Het betrof Isy, Verdonck en De Grijse. 

Het drietal werd uitgesloten omwille van hun openlijke uitval naar de leiding en hun 

„ondemocratische methodes‟. Voordien hadden deze heren Van Hoorick om raad gevraagd Deze 

had hen op het hart gedrukt dat “het nu zaak was om de partij te versterken in plaats van discussies te 

voeren die tot niets zouden leiden”222, en voegde daar aan toe dat hij niet kon oordelen over de zaak 

aangezien hij nog maar pas terug was en zodoende onvoldoende geïnformeerd223. 

 

3.2. De Roode Vaan 

 

 Na een korte herstellingskuur in het kasteel van Beloeil, op uitnodiging van Prins de 

Ligne, kreeg Van Hoorick weer de redactie van het partijblad „De Roode Vaan‟224 onder zijn 

hoede. Immers, samen met Van Extergem had hij ook de hoofdredactie van de clandestiene 

„Roode Vaan‟ op zich genomen en was de job hem dus niet vreemd. Onder wat hij noemde een 

„ontspannen werksfeer‟225 wist Van Hoorick de redactie kwalitatief aan te dikken met de 

indienstneming van niemand minder dan Louis Paul Boon. Naast artikels  leverde Boon de 

stripbijdrage „Fantast en Proleetje‟, waarvan de kunstenaar Maurice Roggeman de tekeningen 

maakte. Van Hoorick zelf schreef vaak de hoofdbijdrage, zich traditioneelgewijs bevindend in de 

linkerkolom van de hoofdpagina, met een strook van vervolg op één van de volgende bladzijden. 

Tevens was hij de auteur van de reeks “Breendonk, Buchenwald en andere Nazi-

doodenkampen226”, dewelke hij later duidelijk heeft gebruikt als grote leidraad voor de 

beschrijving van deze fase in de memoires „In Tegenstroom‟.  

 

Naast zijn werk bij het partijblad  werd Van Hoorick ingezet als spreker, ten einde de strategie 

van eenheid van de arbeidersklasse te verdedigen. In zijn speeches had Van Hoorick het over de 

verdelende rol die de reactionaire krachten nog speelden, en dat er nood was aan de complete 

                                                           
220 VAN HOORICK (B.), In Tegenstroom (…) 
221 De Roode Vaan, 18 juni ‟45 en 19 juni „45 
222 VAN HOORICK (B.), In Tegenstroom (…) 
223 VAN HOORICK (B.), In Tegenstroom (…) 
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zuivering van die krachten. Verder onderstreepte hij nog eens de verderfelijke rol van de grote 

trusts, waarvan ook de macht moest gebroken worden, alsook van deze van Leopold III van wie 

een onmiddellijke troonsafstand geëist werd. De eenheid van actie, zo verduidelijkte hij, moest er 

komen ten einde een democratisch blok te vormen tegen de reactie bij de volgende verkiezingen, 

die zo snel mogelijk moesten plaatsvinden227: “Wij reiken aan alle democraten de hand. In eenheid ligt de 

overwinning!”228. De snelheid van de komst van nieuwe verkiezingen was inderdaad belangrijk voor 

de KPB, daar de politieke tegenstand deze zo lang mogelijk wilde uitstellen teneinde de invloed 

van de KPB in te dijken en zichzelf te kunnen reorganiseren229. 

 

Van Hoorick werkte ook mee aan de onderhandelingen met de BSP230 ten einde die „eenheid‟ te 

bereiken. De twee standpunten vielen echter niet samen en de onderhandelingen liepen uit op 

een sisser. Alhoewel de strategische spelletjes van beide partijen daarvoor verantwoordelijk waren 

geweest, werd door de leiding gesteld dat de mislukking te wijten was “aan de aarzeling van de 

communistische militanten om de eenheid van actie bij de socialistische basis te propageren”231.  

 

Van Hoorick wees dan ook in zijn memoires op de van dan af merkbaar toenemende starheid 

binnen de partij: “De partij redeneert zoals Stalin heeft voorgeschreven: „Nadat de juiste politieke lijn is 

aangeduid, beslist het organisatiewerk over alles, inbegrepen over het lot van de politieke lijn zelf, haar 

verwezenlijking of haar mislukking.‟ De politieke lijn zal echter nooit in vraag worden gesteld, het zullen steeds de 

organisatie of de kaders zijn die in gebreke zijn gebleven. Wij beleiden het dialectisch en historisch materialisme, 

maar lezen de marxistische klassiekers als talmudisten. We redeneren in wezen on-marxistisch bij het vastleggen 

van de politieke lijn.”232 Op het moment van deze ontwikkelingen had Van Hoorick echter deze 

inzichten nog niet verworven. 

 

Ondertussen liet Van Hoorick de typmachine ratelen voor allerhande artikels. In de eerste plaats 

was er natuurlijk de kwestie van Leopold waarover moest verhaald worden. Het moge duidelijk 

wezen, en voor de hand liggend, dat de artikels van Van Hoorick de partijlijn volledig trouw 

bleven. Maar Van Hoorick bleek de geschikte man voor de klus: de liefde voor de Nederlandse 

taal liet zich tonen in zijn aantrekkelijk proza, en het schrijverstalent dat zich al sinds zijn jeugd 
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manifesteerde zette zich voort. Zo zette hij in enkele artikels uiteen hoe de Leopoldskwestie 

eigenlijk alles te maken had met de trusts en de grootgrondbezitters die de enigen waren die 

Leopold terug op de troon wilden zien. De oude katholieke elite was volgens de bijdragen daarin 

hun bondgenoot, want ook zij zouden geen voordeel zien in de opbouw van een nieuwe 

democratie, dewelke werd geblokkeerd door de persoon van Leopold233. Zo werd in één klap 

afgerekend met achtereenvolgens het kapitalisme, de reactie en de katholieken. Een roep tot 

federalisme of een republiek hoorde daar nog niet bij: de KPB zal immers nog een tijdje weifelen 

om die woorden terug in de mond te durven nemen234.  

 

Over het algemeen laat Van Hoorick weinig Vlaamse elementen in zijn proza sluipen vanwege de 

hierboven beschreven unitaristische koers van de KPB waar hij zich diende aan te houden. Soms 

schemert er echter een slinks detail op. In „De Roode Vaan‟ van 5 juli ‟45 schreef hij: “Een 

dergelijke man op de troon (Leopold) is niet alleen een dagelijksche hoon voor elken Vlaming en Waal wiens 

hart klopt voor het vaderland.” In deze passage opteerde Van Hoorick dus „Vlaming en Waal‟ te 

gebruiken in plaats van „Belg‟. Een detail echter, dat zowel als een eventuele federalistische 

opvatting als een bewuste woordkeuze om het communautaire aspect van de Koningskwestie te 

onderstrepen kan begrepen worden. Bovendien schreef Van Hoorick een weinig later een artikel 

getiteld „De Partij van het Vaderland‟235, waar de „gewone‟ unitaristische lijn van de KPB met vuur 

werd verdedigd. 

 

Toch valt het op dat Van Hoorick het felst in het debat gaat en de scherpste pen bezit wanneer 

de rol van Vlaanderen mocht benadrukt worden. Het werkwoord „mogen‟ is wel degelijk het 

enige juiste in deze context: van het uiten van een persoonlijke, los van de partijlijn bestaande 

visie was hoegenaamd geen sprake. Zo was de herdenking van de Guldensporenslag een 

uitgelezen mogelijkheid voor Van Hoorick om het nog eens over Vlaanderen en het „Vlaamsche 

Volk‟ te hebben: “Ontembaar is dit volk. Ons Vlaamsche volk. Onderworpen en verdrukt, wordt het grootsch. 

Het balt zijn krachten samen en verbreekt de boeien. Het bloed zijner beste zonen vloeit rijk. Maar de oogst is 

machtig: het zijn de belforten zijner steden, het zijn de wiegende grasvelden aan de Leie, het zijn de juichende 

vrijheidstorens aan de Schelde. Geen vreemde dwingeland of hij beet smadelijk in het zand, geveld door den arm 

van den volder of den wever, van den boer of den smeder. Zoo 1302. Zoo 1940-45. Het is één lijn. Het is één les. 

De machtswellustigen aller tijden sloegen hun begeerige oogen naar dezen grond, onzen grond, om den rijkdom 

hunner koste van uitbuiters te vergrooten ten koste van het leed en de ellende van ons volk. Zij vereenigden hun 

                                                           
233 De Roode Vaan, 5, 8 en 10 juli 1945 
234 BOUQUIN (S.), Links-Radicalisme, De Periode 1945-1999 (…) 
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belangen met deze van onze eigen parasieten. In 1302 heetten zij 'lelieaards', in 1940-45 luisterden zij naar de 

naam 'kollaborateurs' De naam is verschillend, maar de beteekenis dezelfde. De groot-grondbezeitter der 

middeleeuwen, de rijke opkoopers en de adel van dit tijdperk, aan het hoofd van hun klerken en soldeniers, 

vereenigden zich met den vijand tegen hun volk - zooals de moderne groot-financie, de trusts en de monopolies in 

1940 het vaderland verrieden, aan de soits van hun betaalde vijfde kolonne, Rex, V.N.V., De Vlag en hoe zij 

zich verder ook noemden. De nationale bevrijdingsstrijd was aldus onverbreekbaar verbonden aan den socialen 

kamp van het werkende volk tegen zijn eigen uitbuiterskliek. De nationale oorlog droeg aldus steeds het kenmerk 

van de zucht naar ontvoogding der kleine luiden. De V.N.V.-agenten van Hitler hebben zich steeds ingespannen 

dit volksche karakter der vrijheidsoorlogen van het Vlaamsche volk te loochenen en weg te moffelen. Hun opdracht 

vervullend, Hitler te dienen, stelden zij den Guldensporenslag voor als de overwinning op het Fransche volk, dan 

wanneer de nederlaag van de Fransche ridderschap op den Groeningerkouter tevens de overwinning beteekende van 

het Fransche werkende volk dat ten zelfden titel als het Vlaamsche werd uitgezogen en verdrukt door dezelfde 

kaste van uitbuiters. Zij trachtten, de geschiedenis vervalschend, haat en wantrouwen te zaaien in onze Vlaamsche 

gewesten tegen het volk der bastielie, maar zij vereenigden zich met Pétain en Laval. Dank zij Vlamingen als 

Herman Van den Reeck, de jonge Antwerpsche strijder, een der eerste leden van de Kommunistische jeugd, 

neergekogeld in 1920 door de reaktie, dank zij Vlamingen als Jef Van Extergem, deze groote nationale figuur, 

zoon van het werkende volk, gevallen onder de moordenaarshanden van de Gestapo, bleef het ware karakter van 

den Guldensporenslag voor ons volk behouden. De strijd van 1302 kreeg pas ten volle zijn beteekenis onder het 

juk van de nazistische onderdrukkers. Het voorbeeld der 'Brugsche metten' tijdens dewelke de 'leliaards', de 

verraders van eigen volk, en de 'Chatillons' werden afgeslacht, wees den weg aan de vrijheidsstrijders van 1940-45. 

En het land kende gedurende vier jaar een 'Brugsche metten' zooals het nooit had beleefd. Bij honderden vielen de 

verraders en de nazi-overweldigers onder het lood der partisanen. Zooals op den Groenigerkouter de beste zonen 

van het Waalsche volk vereenigd stonden met de Vlaamsche werkersscharen, zoo wierp de samengebalde vuist 

onzer beide volken ook in 1940-45 de Hitleriaansche verdrukkers en hun moderne 'leliaards' uit het zadel. 

Zooals de overwinning van 1302 voor de werkers en zwoegers van gansch Europa het sein beteekende voor den 

opmarsch naar meer vrijheid, naar welvaart en een gelukkiger bestaan, zoo is ook de overwinning op het fascisme 

het signaal voor den opgang van het volk naar zijn sociale ontvoogding. 1302 bracht een vernietigenden slag toe aan 

de matelooze voorrechten der patriciërs en verjoeg dezen van de kanselarijen, van waaruit zij immer hun 

verordeningen hadden uitgevaardigd om het werkende volk door zware belastingen en verdrukkende bepalingen in 

de armoe te dompelen. De welvaart van het Vlaamsche volk in de Middeleeuwen is een mythe. De honderden 

koninginnen, die Johanna van Navarra te Brugge meende te zien, waren de dochters der patriciërs die zich 

fortuinen hadden vergaard op de ellende van het volk dat leefde in sloppen en gebukt ging onder een korporatistische 

reglementeering in het voordeel der groote opkoopers. De slag der Gulden Sporen voerde de vertegenwoordigers van 

de uitgebuite massa's naar de schepenkolleges, naar het bestuur der steden, in een verderen voortdurenden strijd 
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gewikkeld met het patriciaat. De zege van 1945 moet eveneens de macht breken der trusts, de geldmachten aan 

banden leggen, de demokratie tot haar volle ontplooiing brengen. In den strijd van 1302 stelde de graaf van 

Vlaanderen zich aan de zijde van het volk tegen Philips de Schoone en den Vlaamschen adel. Hij redde aldus 

zijn kroon. Leopold III heeft de zijn verbeurd door de zijde te kiezen van de trusts en de monopolies, door zich te 

onderwerpen aan Hitler, door het oor te leenen aan de fascistische vleierijen der verkochte pers. Hij heeft zich buiten 

het volk gesteld. De kollaborateurs en de zwarten, de verraders en de attentisten hebben hem tot hun vlag en 

symbool verheven. De werkers en de zwoegers, geheel der demokratie, richt zich op om haart overwinning op het 

fascisme te verdedigen tegen deze kliek die zich vereenzelvigt met de reaktie. Zoals in 1302 heeft ook thans het 

volk het recht verworven op de leiding van zijn eigen bestaan, los van de trusts en de hooge financie, in een vrije en 

echte demokratie”236. 

 

Het belangrijkste dat men uit deze tekst kan afleiden is het feit dat Van Hoorick hier de strijd om 

(Vlaams)nationale vrijheden verbond met de deze voor sociale vrijheden. In zijn studie noemt 

Hemmerijckx dit een „marxistisch geïnspireerd vrijheidsnationalisme‟237. Van Hoorick maakte hier 

immers de vergelijking tussen de Guldensporenslag die een invloed had op de privileges van de 

adelstand en de overwinning op het fascisme en de collaborateurs die een einde zou stellen aan 

de macht van het grootkapitaal. Het fascisme was gebroken, en daarmee ook de macht van de 

trusts en had “het volk het recht verworven op de leiding van zijn eigen bestaan”. Het was niet met zoveel 

woorden gezegd, maar de achterliggende gedachte lijkt toch deze van een socialistisch 

georganiseerde Vlaamse staat te zijn geweest als bevrijding voor het Vlaamse volk. Daarmee sloot 

Van Hoorick aan bij de ideeën van de allereerste Vlaamse communisten: marxisme als een 

bevrijdende factor voor Vlaanderen.   

 

3.3. Terug naar het federalisme 

 

 Tegen het einde van het jaar ‟45 werd de KPB tegen wil en dank alweer geconfronteerd 

met communautaire problemen, ditmaal afkomstig uit het zuiden van het land. In Wallonië was 

er immers ook een vraag tot federalisering ontstaan, onder invloed van de stroming van het 

„Renardisme‟. „Deze stroming had haar wortels in de Luikse socialistische metaalvakbond, die 

reeds op het einde van de jaren ‟30 een Waals-federalistische oriëntatie was beginnen 

ontwikkelen‟238.  Uiteraard stond deze beweging ook niet meteen te springen om op de unitaire 

trein te springen. Van Hoorick reageerde gezwind in „De Roode Vaan‟ door te wijzen op de rol 

                                                           
236 De Roode Vaan, 11 juli 1945 
237 HEMERIJCKX (R.). Bert Van Hoorick (…) 
238 BOUQUIN (S.), Links-Radicalisme, De Periode 1945-1999 (…) 
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van de reactie en de trusts in die verdelende tendens: “Gaan wij als Vlamingen en Walen den strijd 

aangaan? Het is wat de reactie verlangt, het is het manoever waar zij zich op toelegt.239”. Toch vond hij de 

federalistische sentimenten niet onterecht: “Kulturele en administratieve autonomie voor Wallonië, 

Vlaanderen en Brussel, in het kader van den Belgischen Staat, ziedaar het middel om broederlijk naast elkaar te 

leven.240”.  

 

Van Hoorick kreeg in diezelfde periode, dus eind ‟45, de opdracht twee rapporten op te stellen: 

één voor de Vlaamse partijkaders en één voor de uitgebreide zitting van het Centraal Comité241. 

Van Hoorick werd zo langer hoe meer door de partij beschouwd als „de specialist ter zake‟ inzake 

Vlaamse kwesties. 

 

Het „rapport Van Hoorick‟ zoals deze werd voorgesteld op het Centraal Comité van 26 december 

1945. Ook in dit rapport haalt Van Hoorick de KPB aan als bevrijdende factor voor Vlaanderen: 

 

I. Het groote belang voor de werkende klasse van België van een sterke K.P. in 

Vlaanderen 

 

De ekonomische verschuivingen in België en de verhouding der bevolkingsdichtheid in 

de twee landsgedeelten brengen met zich dat de rol van Vl. steeds van grooter 

belang wordt in de Belgischen staat. 

Alleen het overwicht reeds der Vl. bevolking: 4.191.713 in Vl. - 2.875.632 in 

Wallonië en 1.266.931 in Brussel, en de daaruit voortspruitende parlementaire 

vertegenwoordiging heeft tot gevolg dat met een reaktionair Vlaanderen en een 

vooruitstrevend Wallonië, de vruchten van den strijd der werkende klasse in 

Wallonie zouden te loor gaan in het kader van het Belgisch staatsgeheel. 

Het is niet alleen de overweging in het Vlaamsche landsgedeelte havens, kolen en 

gemakkelijke transportverbindingen te vinden, die er de Belgische bourggeoisie 

heeft toe gebracht haar ekonomische bedrijvigheid naar Vl. te verleggen. Het is ook 

de overweging er een gemakkelijker uit te buiten proletariaat te vinden en een 

sterke reaktionaire basis, die er wordt gehandhaafd door de Katholieke Partij en 

door den diepen invloed der geestelijkheid. 

In zijn rapport voor het centraal Komiteit heeft kd. Tervfe den ondergrond 

aangeduid van de nationale konflikten, die in ons land werden geschapen en 

uitgebaat door de reaktie. 

In een rapport voor de Vl. kaders heb ik zelf deze kwesties verder uitgediept en 

aangetoond hoe de volksvijanden zich meester maakten van een rechtvaardige Vl. 

beweging, en het Vl. volk afleidden van zijn ware belangen om het voor een groot 

deel te betrekken in het fascistisch vaarwater. De fouten van de B.W.P., haar 
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ouvrierisme, haar negatieve houding ten opzichte van den middenstand, de 

intellektueelen en vooral van de boeren, werkte dezen toestand in de hand. 

De oorlog en de nazi-bezetting hebben het Vl. volk in den strijd tegen het fascisme 

geworpen. Aan de zijde van het Waalsche volk heeft het uit al zijn krachten 

bijgedragen tot de overwinning. Het heeft in onze Kommunistische Partij de 

voorvechtster der vrijheid herkend. 

De ekonomische opgang van Vlaanderen bracht met zich een verschuiving van het 

platte land naar de steden en een rechtstreeksche verbinding tusschen de 

achterlijke buitengemeenten en de meer vooruitstrevende steden door de arbeiders 

uit de dorpen die naar de stad gaan werken. Tienduizenden boeren zonder grond, 

boerenzonen en -dochters arbeiden thans in de industrie. Zij vormen een reusachtige 

massa van semi-agrariërs, arbeiders die na hun werk nog een lapje grond bewerken. 

Het industrieproletariaat heeft zich aldus in getal geweldig versterkt. De 

arbeidersbeweging is aldus ook doorgedrongen op den reaktionairen buiten. 

De beide gunstige faktoren worden niet alleen door ons gezien. Ook de reaktie geeft 

er zich rekenschap van. De ekonomische ontwikkeling van Vl. valt dan ook samen met 

een stijgende agitatie, druk, beinvloeding en antikommunistischen laster van de 

zijde der knechten van de groote financie. De sterkte van de arbeidersbeweging en 

de invloed onzer Partij in Wallonië drijven er anderzijds de reaktie toe van Vl. 

haar bastion te maken. Zij vindt den zwaksten schakel onzer Partij in Vlaanderen, 

en het is dan ook daar dat zij het zwaarste zoekt te slaan. 

Zij is er in gelukt de Kristene Arbeidersbeweging, die van groot belang is in Vl., 

verder op sleeptouw te nemen. 

Zij steunt zich op een massale Kristene jeugd-beweging. 

Het vrij onderwijs, dat sterker en meer uitgebreid is dan het officieele, verschaft 

haar een goeden voedingsbodem. 

Zij heeft langs de Katholieke vrouwengilden en bij middel van de geestelijkheid een 

geweldigen vat op de vrouwen, die dikwijls in het huisgezin den doorslag geven. 

En vooral, haar posities onder de boeren zijn noch door de B.S.P., noch door onze 

K.P. aangetast. 

 

II. De Politieke verhoudingen in Vl. 

 

De Kristene Volkspartij is de sterkste steunpilaar van de reaktie in Vl. Waar deze 

in Wallonië door de U.D.B. wordt afgebrokkeld, vormt zij in Vl. nog een homogeen 

geheel. Tegenover een verdeelde arbeidersbeweging beteekent zij stellig de 

belangrijkste machtsfaktor in het Vlaamsche land. Zij wordt nog versterkt door het 

leger van incivieken, gewezen V.N.N.ers en Rexisten, waarmee zij samen voor den 

oorlog de concentratie sloot. Het is zij die, met behulp en op order van de groote 

financie de leopoldistische agitatie leidt. In Limburg zwaait zij den scepter, 

terwijl op tal van buitengemeenten en in kleine steden in alle Vl. provincies een 

werkelijke terreur tegen de demokraten in 't algemeen en tegen de kommunisten in 

het bizonder door de K.V.P. wordt uitgeoefend. Het anti-kommunisme en anti-

sovjetisme vormt schering en inslag in de Vl. Kath. pers, die gefinanceerd wordt 

door de trusts als Beckaert en onder leiding staat van elementen die zich deden 

opmerken door hun fascistische sympathieen. 
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De liberale Partij speelt een zeer geringen rol. Nochtans beschikt zij over het 

meest gelezen dagblad in Vlaanderen 'Het Laatste Nieuws', dat echter een houding 

aanneemt die in de meeste gevallen bij de reaktie aanleunt. De verhoudingen in het 

Vl. land drijven er de liberale leiders toe een zeer voorzichtige politiek te 

voeren inzake het zich verbinden met de andere demokratische partijen en 

groepeeringen. Zij steunt zich op een gedeelte der kleine burgerij in de steden. 

De B.S.P. bevond zich na de bevrijding, in Vl. zooals in  

Wallonië, in een toestand van ontreddering. Zij hervindt slechts langzaam haar 

evenwicht door het feit dat haar voor-oorlogse aktiviteit steeds gesteund is 

geweest op een net van funktionarissen die nu, om financieele redenen, ontbreken. 

Vandaar de strekking onder tal van B.S.P. leiders om terug de vakbonden aan de Soc. 

Partij te binden. 

De sterke invloed van van het Demanisme in Vl. voor den oorlog laat zich thans nog 

gevoelen onder den vorm van de ant-unitaire houdungder meeste B.S.P.-leiders. Het 

is opnieuw geen toeval dat de hardnekkigste stemmen en de meest flagrante 

manoeuvers tegen de syndikale eenheid en tegen de eenheid van aktie uit Vlaanderen 

afkomstig zijn. Vb. Major op syndikaal gebied, K. Huysmans op politiek gebied. 

De socialisten in Vlaanderen slaan sinds enkele maanden een hoogen toon aan, dit 

vooral tengevolge van de zwakte onzer Partij in Vlaanderen, de breede verspreiding 

van de soc. pers, die kommercieel is opgevat (Volksgazet) en dank zij de 

benuttiging van eerste minister Van Acker. 

 

Mogelijkheden van werking in deze massa's 

 

Het zou verkeerd zijn de meening te koesteren of te doen ontstaan dat de massa's 

die in of rond C.V.P. of B.S.P. staan en zelfs rond de liberale partij een 

vastaaneengesloten blok vormen. Niets is minder waar. Er zijn scheuren in dit blok. 

Duizenden Kristene demokraten hadden hartsgrondig genoeg van de Kath. Partij, 

talrijk zijn trouwens de Kristene arbeiders die de rangen onzer partij hebben 

aangevuld. En het is een van de redenen waarom de Kath. partijleiders de 

leopoldskwestie tot het zwaartepunt hunner aktiviteit hebben gemaakt ten einde een 

nieuwen santimenteelen band te vormen tusschen deze Kristene massa's, die zich van 

de Kath. Partij dreigden af te wenden, en de C.V.P. 

Wat de liberale partij betreft is het duidelijk dat tal van vooruitstrevende 

liberalen deze partij niet meer ernstig opnemen, en het hangt van onze aktie in den 

middenstand af of wij deze lagen voor onze K.P. zullen winnen. 

Wat de B.S.P. betreft is het voor ieder duidelijk hoe ook de soc. arbeiders de 

eenheid willen zien verwezenlijken, terwijl de soc. leiders, op enkele 

uitzonderingen na, vooral in Vlaanderen, de eenheid tegenwerken en geen manoeuvers 

onverlet laten om haar te beletten. 

Moet de Leopoldskwestie eenerzijds en de moeilijkheden die wij ondervinden ten 

opzichte van de eenheid anderzijds er ons toebrengen bij de pakken te gaan zitten? 

Geenszins, en nochtans is het dat wat maar al te veel gebeurt in onze Vl. 

federaties. 

Onze kameraden hebben zelf onderlijnd hoe regelmatig de massa aangroeit van degenen 

die klaar zien in de zgz. koningstwestie. In zijn rapport voor het P.B. onderlijnde 
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kd Lalmand de noodzakelijkheid in den strijd voor het tot stand komen van het 

demokratisch blok. Wat beteekent dat wij de Kristene arbeiders, die thans worden op 

sleeptouw genomen door de reaktie, moeten en kunnen aan onze zijde scharen. 

Wat de eenheid betreft is het duidelijk dat wij weinig of niets hebben gedaan om de 

basis zelve van de B.S.P. in beweging te brengen. Het is er al te dikwijls bij 

gebleven eenheidsvoorstellen te doen aan de soc. leiding in de gewesten om dan bij 

een weigering de handen in den schoot te leggen. En nochtans zijn hier, meer dan 

waar ook, de voorwaarden aanwezig voor een degelijk massa-werk, door de soc. 

arbeiders in de bedrijven, in de wijken, in de kleine afdeelingen voor de eenheid 

in beweging te brengen. 

 

Het gevaar van het neo-fascisme 

 

Het is onmogelijk over den toestand in Vl. te spreken zonder te gewagen over het 

gevaar van het neo-fascisme. Het V.N.V. had in Vl. een zekere massa-basis 

verworven. Niet-aangehouden en vrijgelaten incivieken, gewezen leden van de 

fascistische organisaties, hergroepeeren zich in de Vl. gewesten. Zij vinden hierin 

een belangrijken steun langs den weg vaan het leopoldisme. De slogans van het 

fascisme tegen de Sovjet-Unie, tegen het kommunisme, tegen al wat vooruitstrevend 

is vormen de basis van de publicaties door de Kath. dag- en weekbladpers. Het 

leopoldisme is het verzamelpunt geworden van al wat reaktionair en fascistisch is, 

aangevoerd door de C.V.P. Deze steunt in Vl. op een zeer breeden grondslag, die het 

neo-fascistisch gevaar tot een harde werkelijkheid maakt. 

Deze toestand moet de aandacht op zich trekken van alle demokraten in België en van 

de Belgische kommunisten in het bizonder. Hij vergt vooral van de Vl. kommunisten 

een reusachtige inspanning om dit gevaar te bezweren en het Vl. volk te behoeden 

tegen de fascistische misleiders. 

 

III. Beantwoordt de werking der kommunisten in Vl. aan de vereischten door den 

toestand gesteld? 

 

Wanneer wij ons ernstig deze vraag stellen dan moet het antwoord negatief zijn. De 

eerste vereischten voor alle kommunisten is hun eigen tekortkomingen te zien met 

het doel er aan te verhelpen. 

 

De positieve zijde: 

Nochtans zou het verkeerd zijn de positieve kanten van ons partijwerk in Vl. uit 

het oog te verliezen. Wij tellen 16000 leden in de Vlaamsche federaties of elf maal 

zooveel als voor den oorlog. De Roode Vaan heeft een oplage van 32.000 of vier maal 

zooveel als het vooroorlogsche weekblad. De kollektieve verkoop van het 

Zaterdagnummer heeft de 10.000 overschreden, waarmede we de helft van wat op dit 

gebied in Wallonië en Brussel wordt gedaan hebben bereikt. 

De partij is binnengedrongen in tientallen nieuwe gemeenten en in gewesten die tot 

hier toe alleen door de Katholieke reaktie werden beheerscht. Wij beschikken over 

een uitgebreide weekbladpers in alle federaties met een gezamenlijke oplage van 

circa 50.000 ex. 
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Sportfeesten georganiseerd door de Vrienden van De Roode Vaan kennen een geweldig 

sukses en bewijzen dat de massa's toegankelijk zijn voor onze partij, dat de 

mogelijkheden voor het werk in de massa onbegrensd zijn. 

 

De negatieve zijde: 

 

Deze kan samengevat worden in drie hoofdkwesties: 

a) gebrek aan kontakt met de massa's 

b) het achteruitwijken tegenover de aktie 

c) de verkeerde interpretatie van de moeilijkheden waarmede men te kampen heeft. 

Onderzoeken wij afzonderlijk deze drie punten: 

 

a) gebrek aan kontakt met de massa's 

Op 1500 lokaliteiten in Vl. hebben wij amper 250 afdeelingen. Dit beteekent dat 

onze Partij een werking ontplooit op elke vijfde gemeente, terwijl vier op vijf 

gemeenten het privaat terrein blijven van onze vijanden. 

Slechter nog is de verhouding in de bedrijven, fabrieken en mijnen, daar waar zich 

de arbeidende massa's bevinden. Het getal bedrijfsgroepen is zeer gering en de Vl. 

kommunisten zijn er nog steeds niet in geslaagd vasten voet te verwerven in deze 

bedrijven, laat staan er ons massa-werk en eischenstrijd door te voeren. Het 

voorbeeld van Ronse en Aalst waar de Partij, tergelegenheid van den strijd der 

werkers van twee kleine textielbedrijven een solidariteitsaktie heeft doorgevoerd, 

toonen aan dat er zeker mogelijkheid is, ook voor de Vl. kommunisten om onze taak 

op dit gebied tot een goed einde te brengen. 

Over het geheel beschouwd ontbreekt het aan een klaar omschreven politiek en aktie 

ten opzichte van de verschillende bedrijfstakken in Vl.: de mijnen, de chemische 

nijverheid, de diamant-, textiel-, bouw-, schoennijverheid, dokken, 

metaalindustrie, enz. Voor de vischvangst werd een lofwaardige poging gedaan, doch 

het ontbreekt ons aan een duidelijk omschreven vooruitzicht. De konferenties die in 

Vl. werden gehouden voor de textiel- en metaalnijverheid hebben zeer weinig 

opgeleverd omdat de besluiten ervan te algemeen zijn gesteld geworden, maar vooral 

omdat onze federaties er zich al te weinig hebben op toegelegd er de lessen uit te 

trekken voor het praktische werk. 

In een andere sektor van het massa-werk, de boeren, kan er op geen enkel resultaat 

in Vl. worden gewezen en hebben de Vl. kommunisten zich beperkt toe te zien hoe de 

reaktie poogt de boeren in het harnas te jagen tegen het ministerie van 

ravitailleering, in het bizonder tegen den kommunist Lalmand, niettegenstaande wij 

aan de hand van de verwezenlijkingen van kd Lalmand voor de kleine boeren, over de 

noodige uitrusting beschikten om de Vl. boeren voor ons te winnen. 

De middenstand is een ander terrein dat door onze Partij in Vl. totaal is 

verwaarloosd geworden. 

Onder de intellektueelen, die van bizonder belang zijn in Vl., gezien de kultureele 

betuiging van Vl. die uitgebreider en omvangrijker is dan die van Wallonië, is 

thans slechts een begin van werking te bespeuren. Tot hiertoe bleef ook dit een 

braak veld. 
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Tenslotte dient ook het gemis aan een doorgedreven verbinding met de vrouwen vast 

te worden gesteld. De textielnijverheid is de overwegende industrie-tak in Vl. 

Duizenden vrouwen zijn hier werkzaam. Er zijn weing werkersgezinnen in het Vl. land 

waar de vrouw niet mede het brood in de fabriek gaat verdienen. De vriendenkringen 

der Kom. Vrouwen zijn er tot hiertoe niet toe gekomen het kontakt te 

bewerkstelligen en zichzelf te wortelen in de massa dezer werkende vrouwen. 

Over het algemeen genomen kunnen wij zeggen dat  de Partij in Vl., in de plaats 

zich eng met de massa's te verbinden, er zich eerder van scheidt; dat onze 

federaties en afdeelingen zich op hun eigen stellingen terug trekken in de plaats 

van door te breken. En dit is juist de grootste fout en het grootste gevaar voor 

onze Partij. 

In de samenstelling onzer federale komiteiten is het opmerkenswaardig hoe haast 

overal de bezetting van deze funkties ontbreekt, die rechtstreeks verband houden 

met de massa-aktie: geen verantw. voor de boeren, geen verantw. voor de vrouwen, 

geen syndikale militanten, geen verantw. voor de vriendenkringen van komm. 

intellektueelen en voor de andere massa-organisaties. 

Deze leemte is de beste illustratie van de afwezigheid van een goed georienteerd 

partijwerk. 

b) het achteruitwijken tegenover de aktie: 

Het gebrek aan verbinding met de massa, het niet kennen van de specifieke 

verzuchtingen der verschillende kategorieen van werkers, der middenstanders, der 

boeren, der intellektueelen, enz. belet de federaties in Vl. op een doelmatige 

wijze vooruit te treden  in de aktie. Een oogslag op onze federale bladen toont ons 

aan hoe men in het algemeene blijft, hoe de hoofdkwesties worden begraven onder 

deze van bijkomenden aard. De stof, de algemene richtlijnen uitgaande van de 

partijleiding, worden geenszins verwerkt en toegepast op de specifieke toestanden 

in de federatie. In het beste geval beperkt men er zich bij deze als dusdanig over 

te nemen. 

Maar zelfs ten opzichte van duidelijk omschreven aktie-mogelijkheden is er een 

verregaand achteruitwijken tegenover de aktie vast te stellen. Nemen wij als 

voorbeeld de kampanje voor de oudjes. Weken aan een stuk heeft de Roode Vaan deze 

kampanje geleid zonder gevolgd te worden door de federaties. Tenslotte kwam er 

eenigszins beweging in een paar federaties, terwijl de meeste een totaal gemis aan 

initiatief aan den dag legden. 

De schrik iets grootsch aan te vatten, de vooropgezette gedachte dat onze krachten 

te zwak zijn om een aktie door te drijven, de geest van engheid en petieterigheid, 

het gebrek aan vindingrijkheid in de propaganda en aktie, het klichee-werk in de 

voorbereiding van meetings en andere uitingen van de partij, de dorheid en de 

starheid in de aktie verlammen de partij en beletten haar uitstraling. 

Waarom gelukte een meeting voor de oudjes te Mechelen en te Aalst en mislukte zij 

te Antwerpen en gedeeltelijk te Gent? 

Omdat men op de twee eerstgenoemde plaatsen nieuwe methodes heeft aangewend. 

c) de verkeerde interpretatie van de moeilijkheden waarmede men te kampen heeft: 

De Vl. kommunisten en de verantw. kden in Vl. geven er zich wel rekenschap van dat 

het werk en de resultaten niet beantwoorden aan de mogelijkheden en aan de eischen 

die de Partij hen stelt. 
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En zij zoeken er de oorzaken van. Maar het zijn slechte redenen die zij er voor 

vinden en die zij vooropstellen. De twee voornaamste zijn: het gebrek aan kaders en 

het gebrek aan hulp vanwege het center der Partij. 

Het is duidelijk dat de speciale toestand in Vlaanderen: de achterstand onzer 

Partij ten opzichte van Wallonië en het gevaar van het neo-fascisme, een inspanning 

en een hulp van de gansche Partij vereischt. 

Maar hoe reageeren onze Vl. militanten? Niettegenstaande zij een breed initiatief 

kunnen ontwikkelen blijven zij afwachten tot er van het center iets komt. In de 

plaats van aan het werk te schieten gaan zij in menig geval bij de pakken zitten en 

staren naar boven. Wanneer er dan vanzelfsprekend geen resultaten zijn, zeggen zij: 

de fout ligt bij het center. Maar zij verliezen hun eigen tekortkomingen uit het 

oog. Zijn er tekortkomingen wanwege de centrale leiding der Partij ten opzichte van 

het Partijwerk ( en kd Lahaut heeft ze aangehaald ) dan zou men verkeerd doen er 

niet over te spreken in de bevoegde instanties van de Partij, maar zij kunnen 

geenszins aanvaard worden  als een verklaring en als een paravent voor eigen 

zwakheden. Zij kunnen geenszins aanvaard worden om de angst voor het nemen van 

verantwoordelijkheid te dekken. Welnu het is een algemeen verschijnsel dat onze Vl. 

militanten  over het algemeen voor het nemen  van verantwoordelijkheid 

terugdeinzen. En juist dit maakt maakt een massa-werk en massa-aktie tot een doode 

letter en kweekt automaten in de Partij, die een belemmering zijn voor haar groei. 

Men moet durven besluiten te nemen na grondige diskussie, men moet zijn 

verantwoordelijkheid weten op te nemen, ook in de kwestie van kleine 

kaderaangelegenheden die tot het domein der federatie behooren, in de plaats van 

het centrale kaderapparaat er mede te overstelpen. 

Onvoldoende resultaten! Goed. Maar is het niet juist deze geest van 

vastgeworteldheid in het kleine, in het enge, die er een der oorzaken van is. Deze 

praatziekte over kleine kwesties, deze dorpsveeten, de persoonlijke rivaliteit die 

een kollektief werk uitschakelt? 

Er is dan de kwestie van het gebrek aan kaders. Voorzeker onze Partij maakt een 

groeikrisis door, en wanneer de kaders onzer Partij in België tot de meest 

getroffene van de verschillende  Komm. Partijen behooren, dan is het ook waar dat 

zij in Vl., in verhouding tot Wallonië, nog meer hebben geleden door den oorlog. 

Maar is dit een reden om ons ingebreke blijven te verontschuldigen. Wij hadden 1500 

leden voor den oorlog, wij hebben er thans 16.500 en wij vinden geen kaders. Waarom 

vinden wij er geen? Omdat wij ze niet zoeken, omdat wij onze eigen partij en haar 

kracht te weinig kennen. Omdat men zich te weinig inspant onze basis te 

mobiliseeren. Omdat men zich neerlegt bij de meening dat het federale partijwerk 

alleen door bestendigen kan worden uitgevoerd en men teveel van deze bestendigen 

verwacht. Omdat men toelaat dat zich de sociaal-demokratische opvattingen van het 

organisatie-werk in de partij ontwikkelen, door het niet bestrijden van den geest 

dat de bestendigen er zijn  om het werk uit te voeren; door het niet verdeelen van 

de taken; door het niet opsporen van wat elkeen kan doen, hoe weinig ook; door het 

werk niet op een  kollektieve basis te organiseeren. 

Het is een feit dat wij moeten vaststellen en aanklagen: in talrijke gevallen duldt 

men de nieuwe kameraden niet, men ontneemt hen den lust te werken; men breekt hun 



 77 

initiatief, of men schenkt er geen aandacht aan; men drukt de nieuwe krachten naar 

beneden in de plaats van ze te helpen zich naar omhoog te werken
242

. 

 

Meteen legde Van Hoorick de vinger aan de pijnlijke wonde inzake de werking in Vlaanderen. 

Ten eerste was er de toenemende militantenbasis die niet in goede banen kon geleid worden daar 

de kaders ontbraken, een gevolg van de vele slachtoffers binnen de KPB van de oorlog. Ten 

tweede werd duidelijk dat het centralisme van de partij problematisch werd, vooral op 

organisatorisch vlak en ten derde kan men niet negeren dat in dit rapport de eerste tekenen van 

het latere verval al aanwezig waren. De rapporten van Van Hoorick werden ook de basis van de 

meer federalistische staatsopvatting van de KPB die op het VIIIe congres in mei ‟46 zou worden 

aangenomen en die ertoe zou bijdragen dat de socio-economische problemen in de Vlaamse en 

meer nog in de Waalse beweging op de voorgrond zouden treden243. 

 

3.4. De wetgevende verkiezingen van 1946 

 

 In de aanloop naar de verkiezingen liet Van Hoorick uiteraard de propagandistische taal 

volop de vrije loop, onder ronkende titels als „Allen op voor de verplettering‟244, „Voor den triomf 

der demokratie op de reaktie in den verkiezingsstrijd‟245 en „Ja, de C.V.P. is de vijand!‟246. Zoals 

deze koppen al doen vermoeden, ontaardden de campagnes in een moddergevecht, met de KPB 

als favoriet doelwit. De CVP, de gezworen vijand, pakte uit met een werkelijke haatcampagne 

door in meetings, pamfletten en bladen te spreken over „de communistische dreiging‟, „het rode 

gevaar‟, en „het geld van Moskou‟. In haar pamflet „een laatste woord aan de kiezers‟ werden de 

communisten ervan beschuldigd te hebben beslist „het katholieke geloof uit te roeien zodra ze de 

macht hebben‟247. Tevens zouden de communisten „in volle stad Aalst een priester hebben 

aangevallen‟248. Maar ook de BSP liet hun afkeer blijken door alle voorstellen van de KPB af te 

wijzen die betrekking hadden op een zekere samenwerking, zoals gemeenschappelijke lijsten, een 

gemeenschappelijk kiesplatform van al de democratische partijen en ten slotte een niet-

aanvalspact onder de vier regeringspartijen. Bedoeling van de KPB was uiteraard met vereende 

krachten de CVP te kunnen breken. De BSP stuurde de communisten met een kluit in het rietje 

terug: alleen over het niet-aanvalspact werd een akkoord bereikt249. Even later bleek echter dat 

                                                           
242 rapport Van Hoorick voor Centraal Comité 26 december 1945  
243 VAN HOORICK (B.), In Tegenstroom (…) 
244 De Roode Vaan, 1 en 2 januari 1946 
245 De Roode Vaan, 11 januari 1946 
246 De Roode Vaan, 24 januari 1946 
247 DEPRAETERE (H.), DIERICKX (J.), De koude oorlog in België (…) 
248 VAN HOORICK (B.), In Tegenstroom (…) 
249 DEPRAETERE (H.), DIERICKX (J.), De koude oorlog in België (…) 
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deze niet meteen werd nageleefd, daar vlak voor de verkiezingen in „De Vooruit‟ stond te lezen 

„dat de socialisten niet meer konden aanvaarden dat de communisten zo afhankelijk waren van 

Moskou, dat ze niet vrij dachten en niet door de bril van hun eigen land konden kijken‟250. 

 

Van Hoorick, lijsttrekker voor de Kamer, reed voor de campagne rond in een wagen van de 

partizanen waar een rode vlag op wapperde, waarmee hij van meeting naar meeting snelde. Deze 

volgden mekaar in zo een ijl tempo op dat Van Hoorick zich moest laten inspuiten tegen 

heesheid. De meetings waren dan ook een kleurrijke bedoening waarin naast de kandidaten ook 

cabaretiers, zangers en entertainers allerhande hun ding konden doen. Zo werd voor Van 

Hoorick zelfs een lied gemaakt: de volkszanger „Polleke Verdoodt‟ bezong Van Hoorick als „de 

man die ‟t werkvolk zal bevrijden van de slavenband en ook voor al onze mensen een beter leven schenken, leve 

Bert Van Hoorick, ‟t is de beste!‟251.  

 

De uitslag van de verkiezingen viel voor de communisten, en eigenlijk de gehele linkerzijde, niet 

ongunstig uit. De volgende tabel252 laat in percenten zien hoe de zaken waren verschoven sinds 

1939: 

 

 CVP LIB BSP Vl. Nat. KPB REX Andere 

1939 32,73 17,19 30,18 8,27 5,36 4,43 1,84 

1946 42,53 8,92 31,56 - 12,86 - 0,5 (9) 

 

In Aalst werd Van Hoorick verkozen en bereikte de KPB er een mooie 15%253, terwijl er de 

meerderheid van de katholieken werd verbroken. Terwijl zo in Aalst „triomftochten met een zee 

van volk‟254 werden gehouden door de communisten, was de uitslag in de rest van Vlaanderen 

teleurstellend. Raymond Dispy, de nationale partijsecretaris, gaf de Vlaamse communisten dan 

ook een ferme bolwassing: “Onze Vlaamse kameraden moeten verplicht worden tot een radicale verandering 

in hun politieke houding. Er moet een einde komen aan hun enge opvattingen, hun sectaire houding en hun 

teruggeplooid zijn op zichzelf. Zij moeten hun ledengetallen en dit van hun afdelingen verdubbelen.”255. Van 

Hoorick counterde met te wijzen op het goede werk dat geleverd was in Aalst, waar “een direct 

                                                           
250 DEPRAETERE (H.), DIERICKX (J.), De koude oorlog in België (…) 
251 VAN HOORICK (B.), In Tegenstroom (…) 
252 DEPRAETERE (H.), DIERICKX (J.), De koude oorlog in België (…) 
253 3920 stemmen, uit De Roode Vaan, 18 februari 1946 
254 VAN HOORICK (B.), In Tegenstroom (…) 
255 VAN HOORICK (B.), In Tegenstroom (…) 
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contact met de massa en de jeugd”256 was bewerkstelligd en een goede uitslag behaald. Toch gaf Van 

Hoorick toe dat op syndicaal terrein de actie in Vlaanderen tekort gekomen was. Bovenal was de 

algemeen flauwe uitslag volgens hem te wijten aan een schroom tekortschietende inslag van de 

partijpers, dat volgens hem te wijten was aan de onnodig moeilijke taal en de eerder theoretische 

aard van de artikels257. Daarmee bekritiseerde Van Hoorick in de eerste plaats zichzelf, daar hij 

toch de hoofdredacteur van „De Roode Vaan‟ was geweest. Hierbij moet het volgende gezegd 

worden: ten eerste was het binnen de KPB de gewoonte aan „autokritiek‟ te doen, een systeem 

van zelfkritiek of een soort „check-up‟ van het houden van „de goede lijn‟. In de praktijk was dit 

systeem niet echt efficiënt, daar de „autokritiek‟ niet altijd even oprecht was en deze neerkwam op 

een verplicht mea culpa slaan, ten einde de partijleiding niet tegen te spreken. Zo kwam het soms 

voor dat leden die een volgens hen perfect parcours hadden afgelegd, maar toch werden 

bekritiseerd door de partij, fouten opbiechtten die ze eigenlijk niet hadden begaan. Toch lijkt in 

dit geval Van Hoorick wel degelijk de inhoud van „De Roode Vaan‟ onbegrijpelijk te hebben 

gevonden voor een gewone arbeider. Alleen lag dat volgens hem niet aan de journalisten zelf, 

maar eerder aan de partij die er voor de arbeider onbegrijpelijke denkpatronen op na hield258. 

Naast de te moeilijke „Roode Vaan‟ onderstreepte Van Hoorick nog een andere tekortkoming in 

Vlaanderen: zo had de partij zich niet voldoende gemobiliseerd rond de Vlaamse bedrijven, en 

stelde een maand later, nadat de situatie nog niet verbeterd was, zelfs: “La plupart des camerades 

n‟ont pas compris l „enjeu. Faiblesse cadres flamands”259. Nog later, in juni, legde Van Hoorick de 

pijnpunten nogmaals bloot: “De aandacht dient vooral getrokken te worden op een grootse recrutering die door 

te voeren is en voor het oprichten van nieuwe groepen. Er bestaat in Vlaanderen een zeer groot gebrek aan 

geschoolde kameraden. Hieraan moet verholpen worden door de scholen te versterken en vooral de federale 

scholingen moeten doorgezet worden in versterkte vorm. We moeten hiertoe zeer vlug en met alle middelen overgaan. 

Een derde punt is de agitatie. Een gewoon mens begrijpt zeer moeilijk de ingewikkelde standpunten en stellingen 

van een communistische leer. De meeste kameraden denken dat de nationale en de federale pers voldoende is om 

hierover opklaringen te geven. Wij hebben de laatste weken gezien in de afdelingen (…) dat de wijkmeetings zeer 

goede resultaten geven. (…) Verder wordt de aandacht getrokken op het feit dat in gans Vlaanderen wij over geen 

enkel bedrijfsblad beschikken. Voor belangrijke gemeenten zoals Gent en Antwerpen, zou er moeten overgegaan 

worden tot het stichten van een bedrijfsblad.”260  

 

                                                           
256 Politiek Bureau, 19 februari 1946 
257 Politiek Bureau, 19 februari 1946 en Centraal Comité, 16 maart 1946 
258 VAN HOORICK (B.), In Tegenstroom (…) 
259 Politiek Bureau, 17 maart 1946 
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Einde maart werd de regering Van Acker III261 gevormd, een regering van socialisten, liberalen en 

communisten. Van Hoorick werd door de partij naar voren geschoven om een ministerpost te 

bekleden, meer in het bijzonder deze van „Openbare Werken‟, maar hij weigerde: “Ik voel mij te 

jong en te onervaren om die post te bekleden. Ik ben nog niet eens gemeenteraadslid geweest.”262 Zo zou 

Borremans hem vervangen, terwijl Terve, Marteaux en Lalmand de andere ministers werden263.  

 

3.5. Dynamiet onder de IJzertoren 

 

 In de nacht van 15 op 16 maart ‟46 werd de IJzertoren in Diksmuide de lucht in geblazen. 

De daders waren onbekend, maar iedereen vermoedde dat deze in het ultra-patriottische milieu 

moesten gezocht worden. De toren was immers een symbool van de Vlaamse beweging, maar 

was ondertussen voor velen ook het symbool geworden van de naar het fascisme gelokte 

flaminganten, die met gestrekte arm de toren hadden begroet. De vernietiging van de IJzertoren 

lokte in Vlaamse middens een heilige verontwaardiging uit.264   

 

Het liet Van Hoorick ook niet onbetuigd, en de hele kwestie werd voor hem het onderwerp van 

zijn allereerste tussenkomst in de Kamer. Deze ging als volgt: 

 

De heer Van Hoorick: “Mevrouwen, mijne heren, in naam van de communistische groep 

houd ik er aan met de grootste krachtdadigheid, evenals de vorige sprekers, te 

protesteren tegen het dynamitiseren van de IJzertoren. Wij verwerpen deze daad 

evenals wij het terrorisme verwerpen. (Rumoer en glimlachen rechts) Laat ons 

hierover goed verstaan. Wij, communisten, hebben het wapen van het terrorisme 

gehanteerd tegen de vijand tijdens de oorlog en hebben het aanzien als ene heilige 

plicht. Maar, in een democratisch Staatsverband dat de massa-actie toelaat, evenals 

de ontwikkeling der ideeën, moet het terrorisme gebrandmerkt en verworpen worden. 

Van waar ook de aanslag tegen de IJzertoren kome, zijn wij van oordeel dat de 

daders voorbeeldig moeten vervolgd en gestraft worden, zijn wij van oordeel dat het 

een daad is van provocatie of een daad die op een provocatie neerkomt. 

Het dynamiteren van de IJzertoren is een provocatie die wij beschouwen als koren op 

de molen van degenen die vroeger met gestrekte arm het gedenkteken begroeten, van 

de fascisten en de neo-fascisten nu. Het is een gelegenheid gegeven aan de 

incivieken om opnieuw te ageren en zich met een aureool van martelaarschap te 

tooien. 

                                                           
261 Even daarvoor had Spaak gepoogd een socialistisch kabinet te vormen, zonder de communisten waar hij zijn veto 
tegen had gesteld. Spaak zag zijn regeringsverklaring echter afgekeurd en zodoende diende de regering al na een week 
zijn ontslag in. Uit: DEPRAETERE (H.), DIERICKX (J.), De koude oorlog in België (…) 
262 VAN HOORICK (B.), In Tegenstroom (…) 
263 VAN HOORICK (B.), In Tegenstroom (…) en DEPRAETERE (H.), DIERICKX (J.), De koude oorlog in België (…) 
264 VAN HOORICK (B.), In Tegenstroom (…) 
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Wat was de IJzertoren? Ik ben akkoord met hetgene de heren Eyskens en Fayat 

daarover hebben gezegd. De IJzertoren was een hulde aan de Vlaamse IJzerjongen die 

met duizenden in de IJzervlakte zijn gesneuveld. De IJzertoren was tevens een 

reactie van de Vlamingen tegen de verdrukking van het Vlaamse volk, die 

ontegensprekelijk gedurende honderd jaar een feit is geweest. Maar indien  dit de 

oorspronkelijke  betekenis is van de IJzertoren, dan moet de nadruk tevens gelegd 

worden op wat men van de IJzertoren heeft gemaakt: de reactie heeft zich meester 

weten te maken van de Vlaamse beweging en u weet in welke banen zij haar heeft 

geleid. 

Het is niet alleen tijdens de bezetting dat de IJzertoren werd misbruikt, maar 

reeds lange jaren voordien, toen men in Vlaanderen een bloed- en bodem romantisme 

ging inluiden, toen men het Vlaamse pacifisme ging uitbuiten om dit dienstbaar te 

maken aan deze fameuze politiek van de neutraliteit die in de kaart van Hitler 

heeft gespeeld.” 

De Heer Th. Lefevre: “Daar waart gij bij.” 

De heer Van Hoorick: “Gij vergist u.” 

De heer Lefevre: “Nee, daar waart gij bij!” 

De heer Van Hoorick: “Wij zijn altijd de verdedigers geweest van de collectieve 

veiligheid. Men heeft de Vlaamse vredeswil op de IJzerbedevaarten in de banen 

geleid van: “Geen Vlaams bloed voor vreemde belangen” en “Wij weigeren tegen 

Duitsland te marcheren.”, om aldus de collectieve veiligheid te kelderen. Het is 

aldus dat de IJzertoren het symbool is geworden van de verdeeldheid. Ik heb 

gevraagd te interpelleren vooral over de gevolgen van het dynamitiseren van de 

IJzerstoren. 'De Nieuwe Standaard' heeft de nagel op de kop geslagen, toen dit blad 

schreef: "Een gebeuren zoals dat met de IJzertoren, kan zowel het uitgangspunt 

worden voor het definitief bijleggen als voor het heropflakkeren van oude veten, 

zowel een bron van tweespalt als een band van verzoening." 

Welnu, daar komt het juist op neer, er voor te zorgen dat het dynamiteren van de 

IJzertoren en de gevolgen ervan niet opnieuw een aanleiding worden tot het verdelen 

van ons volk en van het land. Welnu, laten we kijken naar de resultaten. En dan 

moeten wij vaststellen dat het land rond deze kwestie van de IJzertoren in twee 

groepen is verdeeld: langs de ene kant hebben wij de oude romantische, 

nationalistische en chauvinistische hetze welke wij lange jaren hebben gekend, het 

standpunt van de C.V.P, dat er op gericht is de duizenden die vroeger in de 

IJzervlakte zijn gaan betogen opnieuw aan te trekken. En anderzijds, de patriotten, 

de democraten, de oud-strijders  die zich daartegen verzetten. Wij kunnen niet 

vergeten hoe de Vlaamse beweging is ontaard onder de invloed van de klerikale 

reactie in Vlaanderen.” 

De heer Th. Lefevre: “Daar waart gij bij tot in 1941.” 

De heer Van Hoorick: “Gij vergist U. Sedert mijn 17 jaar, heb ik als Vlaming het 

fascisme bestreden, nog voor de oprichting van het V.N.V. De katholieken nemen, 

weliswaar, een zogezegde stelling aan tegen de geest van de vroegere 

IJzerbedevaarten. En nochtans, wanneer wij de katholieke pers lezen, wij hebben 

deze alleen eventjes open te slaan, dan is het voor iedereen een bekend feit dat 

tot in 1940 in deze pers regelmatig oproepen verschenen om aan de IJzerbedevaart 

deel te nemen.” 
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De heer Th. Lefevre: “Waar zekere uitspattingen waren.” (Hevig rumoer op vele 

banken) 

De heer Van Hoorick: “Oh ja, gij zegt ons dat iedereen naar uw Christelijke 

IJzertoren kan komen, Dat werd ons ook reeds in 1935 gezegd, en dat hebben wij, 

toenmalige leden van de socialistische anti-oorlogsliga, geloofd zodanig dat, toen 

deze in 1935 de groet ging brengen aan het IJzermonument hun de koppen werden 

ingeslagen.” 

De heer Th. Lefevre: “Dan waart gij nog geen socialist!” 

OP DE COMMUNISTISCHE BANKEN : “Quelle tolérance à droite!” 

De heer voorzitter: “Mijne heren, laat dit debat niet ontaarden.” 

De heer Van Hoorick: “Welnu, wij kunnen in deze oproep van dat zogezegd nieuw 

bedevaartcomiteit geen vertrouwen hebben. Ik heb hier voor mij deze oproep, en wat 

zegt deze? Hij is ondertekend door de heer Gits en professor Cardijn. Ik lees: 

“Zeer in het bijzonder doen wij een beroep op al de Vlaamse verenigingen en 

groeperingen die ook in het verleden hebben meegewerkt aan de eerste oprichting van 

het Ijzerkruis, enz…”  

Welnu, laat ons eens nagaan welke deze groeperingen zijn. Wij vinden dan 

vanzelfsprekend aan de basis daarvan de vereniging der Vlaamse oud-strijders, met 

haar blad  'De Vlaamsche Oudstrijder', waarvan we wel weten hoe er tijdens de 

bezetting oproepen zijn in verschenen om toe te treden tot de Vlaamse Wacht en tot 

de S.S. Brigade Langemarck. Wij stellen vast dat dit blad opnieuw verschijnt en 

naar aanleiding van het dynamiteren van de IIzertoren, onder de titel “De maat is 

overgelopen” het volgende schrijft: “Weer kwam een oorlog over 't land, met al zijn 

mateloze ellende en zijn eindeloos wee, weer kon men de maat niet houden, en weer 

werden veel Vlaamse familievaders van ambt en arbeidsloon afgesteld, en weer worden 

velen te zwaar gestraft, meer omdat zij te Vlaamsgezind waren, dan wel om wat ze 

misdeden tegen het land. De hetze tegen al wat Vlaams is, is weer losgebarsten en 

viert weer hoogtij. Hoogstaande Vlamingen, die onder de oorlog volstrekt zuiver 

bleven en soms grote diensten bewezen aan staat en volk - om niet te zeggen Volk en 

Staat - worden verdacht gemaakt en zelfs vervolgd, omdat zij Vlaming zijn. En 

zwarter werd de nacht, en wij, duurbare Vlaamse doden, wij hebben geaarzeld en 

kregen een bui van minderwaardigheidsgevoel, wij waren niet bereid tot strijd en 

offer, wij dierven het zelfs niet aan ons te komen sterken en stalen voor de 

strijd, en wij dierven het niet meer aan nieuwe kracht te komen putten aan de 

IJzertoren, het graf van de besten onder u. Maar weer schijnt het licht, de maat 

liep over, en wij hebben een loomheid afgeschud, wij weten terug dat wij de 

meerderheid zijn in dit land, en uw voorbeeld volgend, tot strijd en ook tot het 

grootste offer bereid, treden wij terug aan in het volle licht! Vlaamse doden, men 

heeft het aangedurfd het kruis van heldendaden te dynamiteren dit deed de maat 

overlopen, en wij beloven u, de IJzertoren zal herrijzen, groter en schoner dan 

tevoren. Vlaamse doden, gij blijft onze steun en onze kracht, en wij zweren u, het 

dubbel lijden van Vlaanderen is voorbij, en de derde zondag van augustus houden wij 

een bedevaart tot eerherstel en deze bedevaart zal, wat het aantal betreft, de 

machtigste zijn die ooit in de IJzervlakte plaats had.” 

“Dit alles is zeer duidelijk. Met de herinrichting van de IJzerbedevaart in een 

Vlaamse en christelijke geest kan men opnieuw de gelegenheid geven aan al deze 
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elementen zich te komen stalen en harden aan de voet van het IJzermonument en in 

het volle licht aan te treden, zoals ze zelf schrijven. Er is ook het V.N.V.-blad 

van de C.V.P. dat ik Het Westen noem  (Gelach op de banken van de C.V.P.). Wat 

schrijft Het Westen?” 

De heer voorzitter: “Ik verzoek u, mijnheer Van Hoorick, bij het onderwerp te 

blijven.” 

De heer Van Hoorick: “Dat alles houdt verband met de gevolgen van het dynamiteren 

van het monument.” 

De heer voorzitter: “Gelieve binnen het onderwerp van de interpellatie te blijven 

en niet ...” 

De heer Van Hoorick: “Ik blijf bij de interpellatie.” 

De heer voorzitter: “Ja, ik weet het: alles is in alles” 

De heer Van Hoorick: “Ik lees in genoemd blad: “Maar indien er nu mensen zijn die 

menen dat ze ons straffeloos kunnen negeren of vertrappen, dan zouden zij op een 

goede morgen gewekt worden door het geschetter van fanfares die nu eenmaal niet de 

Brabançonne ten gehore zouden brengen.”  “Wat m.a.w. wil zeggen: nu zijn we wel 

echte democratische Belgen geworden, maar let op, we zouden spoedig ons zwart hemd 

terug kunnen aantrekken. Welnu, Van Acker heeft gezegd dat de democratie iets is 

dat verdedigd wordt. Wij willen niet dat de nieuwe IJzerbedevaart een wraakneming 

zou worden zoals dit wel is in de geest van het blad V.O.S., een wraakneming dus 

tegen de zuivering in het land. Wij hebben geen vertrouwen in degenen die zich van 

de IJzertoren willen meester maken en die naderhand, in plaats van, zoals voor de 

oorlog, de neutraliteit te huldigen die Hitler in de hand heeft gewerkt, er thans 

na enkele tijd zouden toe overgaan en te komen spreken over een Westers blok  

(Ironisch gelach op de banken van de C.V.P.) Wij kennen u zeer goed (Gelach rechts) 

De heer Verbist : “Wij kennen u beter.” 

De heer Van Hoorick: “Onder de leuze van het pacifisme heeft men de neutraliteit 

gehuldigd die naar de oorlog hebben geleid en men moet niet ver gaan opdat bij 

nieuwe bedevaarten die door de klerikale reactie in Vlaanderen worden 

georganiseerd, ook in naam van de vrede zou kunnen gesproken worden over een 

Westers blok, afgestemd op de verdeling der volken en op de oorlog. Maar op zijn 

minst willen wij dat de IJzertoren en die bedevaarten niet geaccapareerd worden 

door een partij zoals men het er thans op aanlegt en tot hier toe heeft kunnen 

verwezenlijken. Wanneer men de C.V.P.-campagne rond de IJzertoren heeft gevolgd, 

zou men de vraag kunnen stellen wie werd opgeslorpt: het V.N.V. door de C.V.P. of 

de C.V.P. door het V.N.V.?” ( Hevig protest op vele banken van de rechterzijde ) 

De heer De Schrijver : “Die vraag stelt zich niet.” 

De heer voorzitter: “Mijne heren, stilte, a.u.b.” 

De heer De Schrijver: “Ik vraag het woord om een persoonlijk feit. Ik laat die 

aantijging niet doorgaan.” 

De heer voorzitter : “Ik zal u dadelijk het woord geven”( onderbrekingen rechts ). 

“Mijne heren, de voorzitter heeft het woord. Ik dring er nogmaals op aan, mijnheer 

van Hoorick, dat gij bij de interpellatie zoudt blijven.” 

STEMMEN RECHTS : "Hij provoceert ons" 

De heer voorzitter: "Ik verzoek u de voorzitter niet te onderbreken. Ik heb 

aangedrongen bij het begin van de vergadering opdat men gematigd zou zijn in zijn 
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uitdrukkingen en dat deze interpellatie niet zou ontaarden. Wij moeten alleen het 

landsbelang op het oog hebben. Elkeen erkent dat hetgeen geschied is met het 

Ijzerkruis meer dan onwaardig is. Eerbiedig de geest waarin deze interpellaties 

ingediend zijn en zoek niet een politiek debat te openen waarbij zaken die niets 

met de grond van de interpellatie te maken hebben zouden opgerakeld worden. Richt u 

tot de regering. Ik dring aan bij de andere leden van de kamer opdat zij de stilte 

zouden bewaren". 

De heer Van Hoorick: "Welnu, de heer Eyskens heeft gesproken over de intekenlijsten 

voor de heroprichting van de Ijzertoren, en daar vinden wij juist deze holle leuzen 

terug die wij vroeger bij het V.N.V. hebben gevonden. Het is om die reden dat ik 

daar straks die vraag heb gesteld.  

Ziehier een bloemlezing uit deze intekenlijsten: “Uit houwe trouwe”, “De 

blauwvoetersban”, “Jong hernieuwersban”, “Noordkerels” en “Rodenbachvendel”, “Wij 

eisen onze toren terug”, “Nu en nog als ’t moet”, “Nederland, let op uw zaak”, “En 

toch komt de toren zoals tevoren”, en andere V.N.V-leuzen meer. 

De heer Eyskens zegde, om een bewijs te geven van de eendracht die rond deze nieuwe 

opvatting van de IJzertoren zou gesmeed worden tussen Vlamingen en Walen, dat er 

ook Waalse intekeningen zijn geweest. Welke? “Société Générale de Belgique”, 

“Société Générale des Minerais”, “Société anonyme Papeteries de Belgique”, “Société 

anonyme du Val-Saint-Lambert”. 

OP DE BANKEN VAN DE C.V.P.: "Zijn die ook V.N.V. ?" 

De heer Van Hoorick: "Neen, dat niet, maar het is de hoge financie die hier een 

nieuwe gelegenheid zoekt om het volk opnieuw te verdelen, en het is dit dat wij 

willen doen uitschijnen, dat de IJzertoren niet opnieuw het symbool zou worden van 

de verdeling van het volk." (Hevig protest rechts). Ik besluit. ( Uitbundig gelach 

rechts ) Ja, ik weet dat u niet op uw gemak zijt." 

M. Th. Lefèvre : "Le ridicule ne tue pas, monsieur Van Hoorick. Dat merkt men aan 

u." 

Van Hoorick: "Welnu, ik besluit. Wanneer de kwestie thans gesteld wordt van de 

heroprichting van de Ijzertoren, dan zijn wij de mening toegedaan dat deze moet 

hersteld worden, maar dat hij een monument moet zijn voor al de Vlaamse 

gesneuvelden, zonder onderscheid van politieke of godsdienstige overtuiging. 

Wanneer men de leuze “Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus”, die een 

klerikale leuze is, behoudt, welnu, dan kunnen niet alle Vlamingen zich daar rond 

scharen (Vinnige onderbrekingen) 

Er zijn stemmen opgegaan in het land, vooral vanwege de oud-strijders van de 

N.S.B., en andere, om te vragen dat het nieuw op te richten monument geen Vlaams 

gedenkteken zou zijn, doch een Belgisch. Welnu, mijn groep is de mening toegedaan 

dat opnieuw een Vlaams monument moet oprijzen opdat goed zou uitkomen dat de 

Vlamingen bij duizenden, zowel tijdens de eerste wereldoorlog als nu tijdens de 

tweede, en de weerstand, hun leven hebben geofferd om zich te verzetten tegen de 

aanvaller, tegen het nazi-Duitsland, voor de vrede, voor de vrijheid, voor de 

democratie en voor onafhankelijkheid.  

Ziedaar, mijne heren, waarom wij vragen dat het monument zou worden weder 

opgebouwd, doch niet meer onder de leuze van gisteren, die de Vlamingen moet 

verdelen in gelovigen en ongelovigen, verdeeldheid waarop C.V.P. en de reactie, 
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misbruik makend van het geloof, steeds hebben gespeculeerd, doch in een geest die 

alle Belgen in de toekomst kan en moet verenigen. (Levendige toejuichingen op de 

communistische banken en op de banken van de linkerzijde). 

De heer voorzitter: "Het woord is aan de heer De Schrijver voor een persoonlijk 

feit." 

De heer De Schrijver: (persoonlijk feit) "Mevrouwen, mijne heren, de achtbare heer 

Van Hoorick heeft gedacht dat hij, bij de ontwikkeling van deze interpellatie over 

de IJzertoren, aanhalingen moest voorlezen uit bepaalde bladen en verschenen voor 

de oorlog. Ik zal zijn voorbeeld niet volgen: het ware mij nochtans gemakkelijk 

hier lezing te geven van de verzen die de achtbare heer Van Hoorick eens geschreven 

heeft en waarin hij zegt: “...dan zal ik ook niet komen ... omdat ik, kameraad, 

doorgezakt zal zijn aan 'n blinde muur, met in m'n borst zes kogels, op kommando 

van de rode generaal ...” (Uitroepingen op de banken van de rechterzijde ) 

Ik zal het dus niet doen. Maar ik wil met klem protesteren tegen de woorden die hij 

hier heeft uitgesproken als zou de C.V.P., de partij waarvan ik de eer heb 

voorzitter te zijn, te vereenzelvigen zijn met de partij die zovele verraders heeft 

gekend, namelijk het V.N.V. De heer Van Hoorick weet dat hij niet de waarheid heeft 

gesproken, en het is tegen deze leugen dat ik wens het levendig protest van deze 

zijde van de Kamer te doen horen. (Levendige toejuichingen en langdurig handgeklap 

op de banken van de rechterzijde - Onderbrekingen en rumoer op de communistische 

banken.)
265

 

 

Lefèvre slaagde er met deze laatste frasen in Van Hoorick het zwijgen op te leggen. Van Hoorick 

schreef in zijn memoires echter nog een vergoelijking: “En ik moet incasseren, want ik kon niet 

uitleggen dat die „rode‟ generaal sloeg op een van bloed druipende bevelhebber die in „14-‟18 oorlogsdienstweigeraars 

had laten fusilleren. Bovendien was het onbegonnen werk om in een repliek mijn evolutie van antimilitarist naar 

communistisch verzetsstrijder uiteen te zetten”266.   

 

 

3.6. Vlaanderen, België en Communisme: een complexe constructie 

 

 Eind mei en begin juni ‟46 vond ook het VIIIste congres van de partij plaats. Naast de 

ondertussen „gebruikelijke‟ issues zoals de strijd tegen de holdings, de trusts en de terugkeer van 

Leopold III, werd voor het eerst gewag gemaakt van een zekere frictie tussen „Oost‟ en „West‟. Er 

werd zodoende gewaarschuwd „tegen zekere machten die ervan dromen ons land economisch 

totaal afhankelijk te maken en bovendien tot een strategisch bruggenhoofd om te vormen in 

geval van een conflict met de Sovjet-Unie‟267. Op het congres hield Van Hoorick een rede onder 
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de nogal tweeslachtige titel „Voor de eenheid en onafhankelijkheid van België: Autonomie voor 

Vlaanderen en Wallonië‟. Inderdaad, dit leek op het eerste gezicht een „dubbelzinnig 

ordewoord‟268, doch Van Hoorick wist het tot samenhangend geheel te smeden: “(…) De 

ekonomische en de nationale verdrukking hebben een Vlaamsche beweging in het leven geroepen die zich 

aanvankelijk op de demokratische wegen ontwikkelde. Deze beweging had een vooruitstrevend en revolutionair, dit 

is een anti-kapitalistisch karakter kunnen verwerven, wanneer de socialistische werkerbeweging zich met dezen 

ontvoogdingsstrijd had ingelaten. De sociaal-democratie heeft zulks echter niet begrepen (…). Zij was niet in staat 

voor den oorlog in Vlaanderen een aantrekkingskracht uit te oefenen op de Vlaamsche beweging, laat staan er de 

gids van zijn. De klerikale reactie maakte zich meester van de Vlaamsche beweging, misleidde de Vlamingen die 

in opstand kwamen tegen hun behandeling als tweederangsburgers en dreef hen bewust den weg op naar een blind 

nationalisme, naar een dweepzuchtig bloed- en bodemromantisme. (…) De reaktie bediende zich van haar (de 

Vlaamsche beweging) om te verhinderen dat onze twee volkeren zich zouden vereenigen in de strijd tegen de 

kapitalistische overheersching. (…) Het noodlot der Vlaamsche beweging, haar verwording tot een hulpbron der 

reaktie, het fascisme en het verraad, dat alles weze een waarschuwing (…) voor de werkende klasse, dat zij alles in 

het werk moet stellen om het nationaal vraagstuk op te lossen en een einde te stellen aan de nationale moeilijkheden 

door de leiding op zich te nemen van de nationale bewegingen van het Waalsche en Vlaamsche volk. De 

kommunistische partij verdedigt het zelfbeschikkingsrecht der volkeren tot en met de afscheiding. Maar dit recht 

houdt geenszins de verplichting in tot de afscheiding over te gaan. De kommunisten kunnen zich met de afscheiding 

alleen dan vereenigen, wanneer deze niet gericht is tegen de werkelijke belangen van het volk, wanneer zij niet 

schaadt aan den algemenen strijd der werkende klasse en der volkeren tegen de imperialistische overheersching. Het 

discours van Van Hoorick werd hier onderbroken door een opmerking van de redactie van „De 

Roode Vaan‟ waarin gesteld werd: “Spreker toont vervolgens aan dat de vrijheid en de onafhankelijkheid 

onzer volkeren de eenheid van België vereischt. Een federalisme dat naar scheiding leidt moet verworpen worden.” 

Het is enigszins merkwaardig dat een zo belangrijk statement als een „opmerking‟ in de tekst werd 

opgenomen, en het is zodoende maar de vraag of Van Hoorick wel werkelijk deze woorden in de 

mond had genomen. Het is immers ook zo dat het discours van Van Hoorick niet rechtstreeks 

naar datzelfde statement leidde, het mist enige consistentie met de rest van de rede. Het lijkt dus 

aannemelijker dat de redactie de inhoud van de rede wat heeft willen „verduidelijken‟. Het zou 

daarbij ook niet ondenkbaar zijn dat deze „correctie‟ uit het kamp van Lalmand kwam: deze stelde 

zich altijd eerder Belgicistisch op („De KPB is de Belgische partij bij uitstek‟269), duldde als de „Stalin 

van de KPB‟ geen afwijkingen en verweet Van Hoorick zo nu en dan zich „te regionalistisch‟ op 

te stellen. Hoe dan ook, Van Hoorick vervolgde: “Er zijn in België twee naties: de Vlaamsche en de 

Waalse. Maar er zijn drie gebieden die zich van alkaar onderscheiden (…): Vlaanderen, Wallonië en Brussel. 
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Om het vreedzame samenleven en de ongeremde ontwikkeling der bevolkingen van deze drie gebieden te verzekeren, 

en aldus het belgisch staatsverband en de samenhoorigheid te versterken, is het noodig een breede autonomie te 

verleenen aan deze drie gebieden. De drie gebieden hebben gezamelijke en afzonderlijke belangen. (…) De 

afzonderlijke belangen dienen te worden verzekerd door een gewestelijken raad (…). Voor Vlaanderen zal zulks 

beteekenen dat de bestaande CVP-meerderheid niet meer zal kunnen speculeeren op de Vlaamsche gevoelens om 

deze op een demagogische manier uit te buiten. Want zij zal zelf de verantwoordelijkheid dragen van de al dan niet 

ontplooiing van het Vlaamsche volk. En gezien zij als partij van de reaktie slechts de belangen van den landadel 

en van de grootgrondbezitters, van de industrie-magnaten (…) vertegenwoordigt zal zich tegen haar een gezonde en 

sociale reaktie van het Vlaamsche volk ontwikkelen. Een dergelijke oplossing van het nationaal probleem, die 

slechts volledig kan zijn in een volstrekten democratischen staat, is van aard Vlamingen en Walen te vereenigen in 

den strijd tegen de gemeenschappelijken vijand, de trusts en de hooge financie”270. 

 

Hoewel Van Hoorick er hier in slaagde een mooie verklaring en visie voor te leggen, is het 

ontegensprekelijk een vrij complexe constructie, een „draaien en keren‟ om alle „verplichte 

nummers‟ in één geheel te gieten. Men kan hier dan ook de vraag bij stellen of de gewone man 

hier een touw kon aan vastknopen. Later zal Van Hoorick dan ook toegeven: “Neen, de arbeider 

begreep ons niet271”. Op het Politiek Bureau van 29 juni 1946 kaartte Van Hoorick dit probleem ook 

aan272. Daarnaast vonden sommigen het nodig bij de rede van Van Hoorick een waarschuwing te 

plaatsen voor „chauvenistische tendenzen en haatgevoelens die alleen maar de onafhankelijkheid 

van het land in gevaar kunnen brengen en in de kaart van de buitenlandse imperialisten spelen.‟273 

In het verlengde van deze stelling zou de partij zich meer en meer beginnen opstellen als grote 

voorvechter van ‟s lands onafhankelijkheid, tegen de inlijving in een westers blok waarin een 

bedreiging voor de vrede en voor de Sovjet-Unie werd gezien274. 

 

De rest van het congres verzandde in een haast arrogante „goed-nieuws-show‟: „ondanks de 

donkere wolken die zich op internationaal vlak begonnen op te stapelen, de vooral in Vlaanderen 

tegenvallende verkiezingsresultaten van februari ‟46, bleef de hoofdtoon optimistisch, druipend 

van zelfvertrouwen en euforisch in de overschatting van haar eigen krachten. Er kon en mocht 

niet aan getwijfeld worden dat de partij in opgang was. Nochtans waren er al tekenen van 
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stilstand, zo niet van achteruitgang.‟275 Dit zou al blijken in de gemeenteraadsverkiezingen van 

november 1946. 

 

Deze verkiezingen werden voorafgegaan door een wissel van regeringsploeg: de regering Van 

Acker maakte plaats voor de regering van Huysmans, een links kabinet van socialisten, liberalen 

en vier communisten. Afgezien van deze gebeurtenis werd het rond deze periode ook duidelijk 

dat de KPB steeds meer in een isolement zou gaan verzeilen: het anti-communisme kwam steeds 

meer naar de oppervlakte, niet alleen uit de „gebruikelijke‟ CVP-hoek, maar tevens uit deze van de 

socialisten. Zo zouden volgens de socialisten de communistische bijdragen in de regering de 

werking hebben van „wormen in overrijpe vruchten‟, zouden de communisten met hun 

participatie in de regering „de belangen van de Sovjet-Unie verdedigen‟, en stelde men bij de 

vorming van het kabinet Huysmans dat de communisten in de regering moeilijk deden, maar dat 

ze erbuiten voor nog meer last zouden zorgen.  

 

Met de gemeenteraadsverkiezingen slaagde Van Hoorick er voor de eerste maal in zichzelf naar 

de gemeenteraad te loodsen. De campagne in Aalst was een ingewikkelde strijd geweest: de 

communisten en de socialisten bekampten mekaar, en bovendien dienen de socialisten twee 

lijsten in, één van de officiële BSP en één van de „oude‟ socialisten met burgemeester Nichels als 

lijsttrekker. Uiteindelijk was het resultaat dat de katholieken zich weer van de meerderheid 

konden verzekeren. De communisten behaalden drie zetels, en zodoende stapte Van Hoorick in 

de gemeenteraad samen met de andere communistische kandidaten Frans De Neef en Elvire 

Amant276.  

 

Over het hele land beschikten de communisten nu over 700 verkozenen, een succes in 

vergelijking met de vorige verkiezingen, die van 1938, waar men afklokte op slechts 121 

verkozenen. Toch kon men dit moeilijk een overwinning noemen, daar het duidelijk werd dat de 

ruime aanhang van net na de oorlog alweer geslonken was. De partij bleef desondanks een naïef 

optimisme aanhouden, tot ergernis van Van Hoorick die daar later over zegt: “Al wie niet blind is 

moet wel zien dat de partij op de terugweg is. Maar zoiets mag niet worden gezegd.”277 
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3.7. ‘Geen geld, de bak in’ 

 

„Inzake de repressie bestond de algemene lijn van de KPB erin een harde tot zeer harde 

repressie van de politieke verantwoordelijken en zeker ook de economische collaborateurs te 

eisen, naast een bijna vanzelfsprekend harde aanpak van diegenen “die bloed aan hun handen 

hadden”. Maar anderzijds kwamen zij regelmatig op voor medelijden met de kleine meelopers en 

vooral voor de jongeren onder hen‟278. 

 

In de loop van 1947 zou Van Hoorick zich vastbijten in het thema „incivieken‟. Hij sneed dit 

thema voor het eerst aan op het Politiek Bureau van 25 mei 1947, nadat hij enkele brieven had 

mogen ontvangen van zogenaamde „kleine garnalen‟ van het incivisme: “ (…) Ils se plaignent que les 

capitalistes ne sont pas en prison. Pas d‟argent, en prison. Beaucoup parmi ces inciviques ont été entrainés par des 

ourés dans la lutte sainte contre le bolchevisme. A leur arrestation, ces mêmes ourés leur ont tourné le dos. 

Aujourd‟hui, ils essayent à nouveau de les entrainer dans la lutte contre le communisme”279.  Het thema zou 

voor Van Hoorick uitgroeien tot een echt stokpaardje: eerste en vooral wijdde Van Hoorick 

verscheidene artikels in „De Rode Vaan‟ aan de toestand van de incivieken onder de titels „Wij 

willen niet dat de kleine incivieken betalen voor de grote‟280, „Nog over incivieken en repressie‟281 

en „Het grote onrecht‟282.  Daarnaast hield Van Hoorick een vurige interpellatie in de Kamer, op 

de zitting van de 19de juni 1947. 

 

De heer Van Hoorick: "Mevrouwen, mijne heren, ingevolge de betoging van de 

weerstand te Antwerpen, verleden zondag, en de eisen die aldaar naar voren werden 

gebracht, stelde een Vlaamstalig orgaan van de hoofdstad de vraag: “Is het dan nog 

niet genoeg? Drie jaar lang werken de krijgsauditoraten op volle toeren. Zelfs de 

kleine zondaars lieten van hun veren.” 

Het komt mij voor dat deze commentaar een beetje al te cynisch is. Het is op zijn 

minst huichelachtig te schrijven dat zelfs de kleine incivieken van hun pluimen 

lieten dan wanneer het juist deze laatsten zijn die hebben moeten boeten. Wanneer 

men de vraag stelt: “Is het dan nog niet genoeg?” Welnu, dan aarzelen wij niet te 

antwoorden: “Het is al te veel, maar in de verkeerde richting.” 

De heer Stubbe: "Niet vleien" 

De heer Dupont: "En niet tegenspreken!" 

De heer Van Hoorick: "Ditzelfde blad en een zekere pers stellen de communisten voor 

als blijvende zaaiers van haat en vervolging in de kwestie van de epuratie. Wij 
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zijn niet bezeten door een blinde vervolgingsroes. Integendeel, wij hebben steeds 

vooropgesteld: toegevendheid tegenover de kleinen, maar een vastberaden optreden 

tegen de kopstukken van het verraad en van de economische collaboratie." 

De heer Stubbe: "Dat hebt gij in 1944 niet gezegd." 

De heer Van Hoorick: "Wij vinden een voorbeeld daarvan in de nieuwe democratieën 

van Midden en Oost-Europa, waar de gevangenissen niet vol zitten, maar waar reeds 

gedeeltelijk amnestie werd verleend nadat de grote schuldigen en de kopstukken hun 

verraad hebben betaald. Onze hoofdbekommernis is niet de bestraffing op zich zelf, 

het is de uitschakeling van het verraad, het is de ontworteling van het fascisme, 

dat wij hier in ons land binst de oorlog gekend hebben en op dat gebied hebben wij 

geen voldoening. 

Trouwens, de feiten spreken voor zichzelf, en wanneer gij mij wilt tegenspreken, 

dan stel ik u de vraag: “Hoe is het mogelijk dat de incivieken zich reorganiseren, 

hoe is het mogelijk dat bladen als Wit en Zwart, Rommelpot, Branding enz. opnieuw 

kunnen verschijnen?” Dat is mogelijk wegens de zwakheid aan de dag gelegd jegens de 

fascistische aanstichters van het verraad. Tal dezer konden ontsnappen aan een 

rechtvaardige zuivering. Zij zijn het die het net gespannen houden dat tal van 

vrijgelaten incivieken moet heropvangen voor de strijd tegen de democratie.  

Ziedaar wat de weerstand en wat ons bekommert. En omdat dat mogelijk is, omdat het 

fascisme en het verraad niet uitgeroeid zijn door de ongestraftheid der economische 

collaborateurs en der morele retoriteiten van het verraad, ziedaar waarom wij 

zeggen, waarom het volk zegt dat de zuivering een fiasco is, en wij zijn geneigd er 

aan toe te voegen: een tragisch fiasco.  

Wat was het doel van de epuratie? Het doel van de epuratie was de nationale 

gemeenschap te zuiveren. Het resultaat is, ten eerste, dat de nationale gemeenschap 

nog steeds de vlek draagt van de economische collaboratie, en, ten tweede, dat de 

nationale gemeenschap werd bezoedeld door nieuwe en fundamentele 

onrechtvaardigheden door de aard van de repressie zelf. Mijnheer de minister, men 

is tot de conclusie gekomen dat het steeds dezelfden zijn die weten te ontsnappen 

en dat het steeds dezelfden zijn die moeten boeten. De kleine garnaal betaalt voor 

de economische aanstichters van het verraad. U hebt, mijnheer de minister, gisteren 

een prachtige redevoering uitgesproken, maar een redevoering die wat te lang was, 

waar het probleem zeer eenvoudig is. Dit probleem resumeert zich als volgt: langs 

de ene kant, baron Janssens vrij; langs de andere kant, degenen die de fabrieken 

hebben bewaakt veroordeeld en een zware straf opgelegd ( Uitroepingen en 

tegenspraak rechts). Langs de ene kant het principe van “het ogenblik van zwakheid” 

dat wordt ingeroepen voor tal van economische collaborateurs en de 

verantwoordelijken voor de Emissiebank, die niet worden vervolgd. Langs de andere 

kant, het feit dat tal van kleinen, die werkelijk handelden in een ogenblik van 

zwakte, grote straffen werden opgelegd." (Talrijke onderbrekingen op de banken van 

de C.V.P.) 

De heer Vergels: "Er werd door de weerstand een jacht op de mensen ingezet, op de 

onschuldigen zowel als op de schuldigen". 

De heer Van Hoorick: "Op dat ogenblik waren de meeste der onzen nog in de 

concentratiekampen. Tal van aanhoudingen uitgaande van de weerstand gebeurden 

trouwens op aanwijzing van lieden die zich thans de handen wassen in onschuld. Aan 
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de ene kant werden sommige gevaarlijke individu's in vrijheid gelaten, die zich 

onmiddellijk reorganiseerden; aan de andere kant, oude van dagen, boven de 70 jaar, 

die vastgebonden werden en nochtans geen gevaar vormen voor de nationale 

gemeenschap. Langs de ene kant schorsingen op administratief gebied ten opzichte 

van kleine functionarissen, langs de andere kant, voor de meest verantwoordelijken, 

voor de secretaris-generaal, voortbetaling van hun wedde. Langs de ene kant, zekere 

gevallen van economische collaborateurs, die wel veroordeeld werden, b.v. tot tien 

jaar, maar tegen dewelke het aanhoudingsmandaat niet werd uitgevoerd; langs de 

andere kant, tal van kleinen die b.v. drie jaar gekregen hebben en onmiddellijk 

aangehouden werden." 

De heer Stubbe: "Het is niet serieus!" 

De heer Van Hoorick: "Er is een al te groot begrip vanwege ons gerecht tegenover 

wat wij noemen de klassenvrienden, terwijl een politiek is toegepast van de 

straffende hand voor de kleinen die vanwege sommige krijgsauditoraten nog is 

toegespitst geworden uit wraakzucht tegen sommige kleine Vlaamse incivieken omwille 

van hun Vlaamsgezindheid". 

De heer Stubbe: "De Vlamingjacht" 

De heer Van Hoorick: "Er is een andere ongelijkheid waarop steeds in dit debat 

gewezen werd, namelijk het gemis aan eenheid in de uitspraken. De eenheid in de 

uitspraak is volkomen utopisch. Zij verschilt voor dezelfde delicten gaande van de 

vrijspraak tot levenslang. Ik zou u, mijnheer de minister, ter overweging willen 

geven de mogelijkheid van de oprichting van een parlementaire commissie voor de 

egalisatie van de straffen. 

Er zijn ook nog andere ongelijkheden die schreeuwend zijn en waartegen ik mijn stem 

wil verheffen, namelijk het verschil van behandeling in de gevangenissen zelf. Voor 

de groten, voor de weinige economische collaborateurs, de mogelijkheid in de 

kantine allerlei soorten artikelen, vooral luxeartikelen te bekomen; de 

mogelijkheid voor hen de infirmerie te bezoeken wanneer zij het willen, vertroeteld 

als deze worden door de geneesheren. Wanneer de vrouw van een groot inciviek zich 

aanmeldt in een interneringscentrum wordt deze behandeld met alle égards, terwijl 

de vrouw van een klein inciviek doodeenvoudig wordt afgescheept." 

De heer Dupont: "Dat is niet waar al wat gij daar vertelt" 

De heer Van Hoorick: "Om u te bewijzen dat het wel waar is, zal ik een passus lezen 

uit een brief welke ik onlangs ontvangen heb en waarin letterlijk geschreven staat: 

“... intussen kunnen de kleine incivieken in hun cel creveren en hun familie van 

armoe vergaan. Ook in de gevangenis regeert het goud, regeren de bij de genade der 

moffen rijk geworden collaborateurs. Voor hen zijn de beste plaatsen, en buiten het 

verlies hunner vrijheid ontbreekt het hun aan niets. Het celleven kennen zij 

omzeggens niet, tenzij om er te slapen en hun lekkere maaltijden te verorberen. De 

schrale gevangeniskost is immers alleen maar voor die stomme fabriekswachters of 

Vlaamse wachters. De heren economische collaborateurs delen de lakens uit in de 

gevangenis. Voor de neus weg der kleinen, zijn zij de eersten om, met felicitaties 

van het bestuur, de gevangenis te verlaten. Met de positie, die zij in de 

gevangenis bekleden, is het wel mogelijk vele speciale bezoeken te ontvangen en 

steeds het genot te hebben van een regelmatig dubbel bezoek.” 

EEN STEM RECHTS: "Hebt gij dat zelf niet geschreven?" 
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De heer Van Hoorick: "Als u wilt kunt u die brieven in mijn gezelschap komen 

inkijken. Mijnheer de minister, er zijn andere ongelijkheden inzake de voorlopige 

vrijstellingen en de toepassing van de wet Lejeune. 

Ik heb vernomen dat in de interneringscentra en gevangenissen formulieren ter 

ondertekening worden gebruikt die talrijke vragen bevatten waarvan de bijzonderste, 

volgens mij, de volgende zijn: “Hebt gij inkomsten en waar?” en “In geval van 

voorlopige invrijheidstelling, zult gij aan het werk kunnen gaan?” 

Mijnheer de minister, het is duidelijk dat hier de grote incivieken bevoordeligd 

worden. Zij hebben een bankrekening en kunnen op die vraag bevestigend antwoorden; 

maar de kleine die deze niet heeft, kan niet zeggen dat hij inkomsten bezit en 

ergens zal kunnen gaan werken. Het komt mij dus voor dat de kleine nogmaals het 

kind van de rekening is. Mijnheer de minister, inzake het criterium van de 

wederopvoeding, heb ik al langs verschillende zijden vernomen dat al te veel 

gekeken wordt of de delinquent of opgeslotene naar de mis gaat of niet. (Uitroepen 

en gelach op de banken van de C.V.P.)" 

De heer Van den Eynde: "Dat is niet nieuw!" 

De heer Verlackt: "Ze krijgen er aflaat!" 

De heer Van Hoorick: "Ik zal u meer zeggen en u een voorval aanhalen dat zich in de 

gevangenis te Antwerpen afspeelde. Ik heb trouwens de brief hier bij mij. Zoals in 

alle kerken is er in de gevangeniskapel een vastenpreek gehouden en deze had groot 

rumoer tot gevolg. Waarom? Wel omdat er in die kapel tal van Oost-frontstrijders 

aanwezig waren, veroordeeld wegens hun inlijving in de strijdformaties tegen onze 

Sovjet-Russische bondgenoot. Welnu, in die preek werd gehandeld over het 

communistisch gevaar, en werd er opgeroepen het goddeloos communisme te bestrijden, 

waartoe deze Oost-frontstrijders zich reeds eenmaal lieten verleiden, reden waarom 

zij in de gevangenis zitten.  

Mijnheer de minister, laten we toegeven dat zulks niet opgaat en dat in deze 

alleszins maatregelen dienen overwogen te worden." 

De heer Stubbe: "De sermoenen censureren!" 

De heer Dupont:: "Ge moet maar durven!" 

De heer Van Hoorick: "Er is geen recht meer indien men de minder schuldigen treft 

en de meer schuldigen niet of minder. Dat is de malaise die in het land bestaat. 

Dat is de oorzaak, de reden van de verbittering van tal van kleine incivieken. In 

een van de brieven die ik uit de gevangenis ontving, waarschuwt een gevangene me in 

volgende termen: “Indien een dag, voor deze duizenden, de poorten van de gevangenis 

geopend worden, zal er een leger ontstaan van paria's, tenzij hen de weg getoond 

wordt. Een groot gevaar schuilt in deze toestand, een gevaar dat de heropleving van 

het nazisme kan betekenen. Ik verlang de heropstanding van het fascisme evenmin als 

gij zelf. Handelen, ziedaar wat de toestand gebiedt.” 

Welnu, de reactie en het neo-fascisme speculeren op deze geestestoestand, op deze 

malaise. De reactie ligt daar aan de basis. 

De heer Stubbe: "Natuurlijk!" 

De heer Van Hoorick: "Ze profiteert van de door haar geschapen toestand om deze 

voor haar doeleinden te exploiteren. Het is, inderdaad, in die middens dat de 

eerste stemmen zijn opgegaan ten voordele van de kleine incivieken. Voor deze werd 

gepleit met de bedoeling de spons te kunnen vagen over het geheel van de zuivering. 
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Nochtans heeft men van die kant geen enkele oplossing gebracht voor de kleinen, 

voor de volgelingen, voor de werktuigen, maar wel een reeks klinkende vrijspraken 

voor de groten. En de reactie, het neo-fascisme maakt gebruik van deze toestand ten 

opzichte van de kleinen om deze op te hitsen met de bedoeling er opnieuw haar 

stoottroepen van te maken. 

Dat is de betekenis van de inciviekenblaadjes, van de neo-fascistische blaadjes 

waarover ik zoëven en verschillende andere collega's hebben gesproken. Zij trachten 

een helden-mythe te scheppen; het is de verheerlijking van het incivisme. Ik heb 

opgemerkt, mijnheer de minister, dat u Wit en Zwart in handen had; u zult 

waarschijnlijk ook Rommelpot hebben gezien dat een gans nummer wijdde aan de 

terechtgestelde Vindevogel en zei: 

“Gedenken vind de Vogel 

Wiens hoogste levenslied 

Voor kroost en land en diet 

Brak door een domme kogel” 

Tenslotte zullen het nog kerels zijn als Vindevogel die zich geofferd hebben voor 

het land en voor het volk" 

De heer Stubbe: "Ik lees geen slechte bladen" 

De heer voorzitter: "Gelieve te besluiten, mijnheer Van Hoorick" 

De heer Van Hoorick: "Ik eindig, mijnheer de voorzitter. Mijnheer de minister, wij 

moeten betreuren dat het vooral is sinds het ogenblik dat u aan het hoofd van het 

departement is komen te staan, dat de fascisten en de collaborateurs een 

grootscheeps offensief hebben ingezet en wij hopen dan ook dat u zelf dat offensief 

de kop zult indrukken. Het roer dient omgegooid te worden indien men de vaderlandse 

waarden wil redden, indien men het geloof in het recht en het gerecht wil 

herstellen, indien men de democratie wil vrijwaren. Het verraad moet aan de kop 

worden getroffen, er moet worden onderscheid gemaakt tussen de geestelijke leiders 

van het verraad en van de collaboratie en diegenen die er slechts de werktuigen van 

zijn geweest. Het volksgeweten komt in opstand tegen de omgekeerde zuivering. Het 

wil niet dat de kleine inciviek boet in plaats van de grote. Wij zouden begroeten 

dat de groep der politieke gevangenen van Kamer en Senaat onderzoeken of het 

mogelijk zou zijn voorstellen te doen ten einde een gunstiger atmosfeer te brengen 

in het land en het volk opnieuw het geloof te schenken in het recht en in het 

gerecht; voorstellen met het doel aan de repressie een andere wending te geven. 

Mijnheer de minister, mijn tijd is verstreken. Ik had gewenst u nog over een paar 

andere zaken te onderhouden, maar ik eindig met u te zeggen dat de communistische 

groep uw begroting niet zal stemmen, uw begroting waarvan de zuivering het 

kardinaal punt is gebleven. Wij zullen deze niet stemmen..." 

De heer Dupont: "Uit principe" 

De heer Van Hoorick: " ... omdat het te veel is geweest voor de kleinen en te 

weinig voor de groten" 

De heer Dupont: " Ge moet maar durven!" (Toejuichingen op de communistische banken) 
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In 1947 verscheen ook de brochure van Van Hoorick, getiteld „Geen geld, de bak in‟283, dewelke 

was voortgevloeid uit de reeks artikelen in „De Roode Vaan‟. In deze brochure rekende Van 

Hoorick af met de volgens hem onrechtvaardige manier waarop de repressie van incivieken zich 

voltrok. Hij stelde vast dat er een “ongestrafdheid van diegenen die ten grondslag liggen aan het fascisme” 

aanwezig was, terwijl “de kleine garnaal betaalt voor de geestelijke en economische aanstichters van het verraad 

en de steunpilaren van het fascisme”. Er was volgens hem sprake van een klassegerecht: “De graad van 

schuld neemt toe of af naargelang de sociale stand, de politieke gezindheid en de belangrijkheid der bankrekening 

van de beklaagde”. Bovendien zou het gerecht er ook een “anti-Vlaamse ingesteldheid” op nahouden 

en was de eenheid in rechtsspraak ver te zoeken: “De eenheid in de rechtsspraak is verbroken. Slechts 

steunend op een tiental wetsartikelen als juridische basis, over het algemeen onnauwkeurig, of integendeel van zo‟n 

absolute preciesheid dat zij alle soepelheid missen, zijn de veroordelingen gedicteerd geworden door de meest 

vergaande fantasie. Hier werd een beklaagde verwezen tot dertig jaar, daar tot levenslang en elders werd hij 

vrijgesproken… voor één en hetzelfde geval.” Verder bevatte de brochure een verzameling brieven van 

incivieken, allen „kleine garnalen‟ die hun verhaal van onrechtvaardige behandeling ten berde 

brachten. Er waren immers tal van brieven die Van Hoorick mocht ontvangen, als reactie op de 

artikels in „De Roode Vaan‟, en die ter staving van zijn beweringen werden afgedrukt. Zo meldde 

bijvoorbeeld iemand van uit de gevangenis van Antwerpen: “De kleinen kunnen hier in hun cel 

creperen, hun familie kan van armoe vergaan. Ook in de gevangenis regeert het geld en regeren rijk geworden 

collaborateurs, al zijn ze hier weinig talrijk. Het ontbreekt hen aan niets, voor hen kruipt men van laag tot hoog. 

Sinds enkele dagen heerst er grote beroering in de Begijnenstraat. Economische collaborateurs die met de Duitsers  

miljoenen hebben verdiend, zijn voorgedragen voor voorlopige vrijstelling…”. Van Hoorick liet het ook niet na 

een fikse waarschuwing te geven over het gevaar dat in de repressie schuilde: “De reaktie laat niets 

onverlet om de onrechtvaardigheden van de repressie uit te spelen tegen de democratie in het algemeen en de 

kommunisten in het bizonder. De reaktie en het neo-fascisme speculeren op de malaise, die het gevolg is van een 

verkeerd georienteerde zuivering. Zij profiteren van dezen toestand, die in de grond door de reaktie zelf werd 

geschapen, om er munt uit te slaan voor de neo-fascistische doeleinden. (…) Wij, kommunisten, kunnen ons niet 

onbetuigd laten tegenover deze stand van zaken, die al datgene op het spel stelt waarvoor wij met de inzet van ons 

leven hebben gestreden. En wij roepen tot hen die misleid werden, die zich bedrogen hebben geweten, die dank zij 

een klassegerecht de kastanjes hebben moeten uit het vuur halen voor de werkelijke schuldigen: past op, laat u niet 

een tweede maal misbruiken door de gezworen vijanden van het volk, door de berekende saboteurs van de vrede, 

door de duistere machten van het grootkapitaal”. Bovendien werd het volgens Van Hoorick dringend tijd 

juiste criteria op te leggen en zodoende “de graad van schuld te onderscheiden”. Hij onderscheidde drie 

groepen: “de geestelijke aanstichters”, “de economische collaborateurs” en de “werktuigen”, een groep die 

                                                           
283 Dezelfde ideeën werden in 1949 nog eens uitgegeven onder de titel “De communisten en de repressie (Bert Van 
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ook werd bevolkt door “harlekijnen die bij de touwtjes werden getrokken, armoezaaiers die niet verder meer 

dachten dan hun maag en goedgelovigen die werden misleid en die in de grond heel iets anders nastreefden dan 

hetgene hen werd voorgeschoteld.” Volgens Van Hoorick was tot dan toe vooral het “kleine wild van de 

economische collaboratie” de pineut geweest terwijl “de morele autoriteiten zich verbergen achter de schermen en 

hun misdadig spel voortzetten”. 

 Naast de gekende link tussen fascisme, collaboratie en kapitalisme, valt de milde toon van Van 

Hoorick op in deze brochure. Een andere, meer hardere toon van hem zou immers ook te 

begrijpen zijn geweest, gelet op de folteringen, martelingen en mensonwaardige toestanden die 

Van Hoorick te beurt waren gevallen in achtereenvolgens Breendonk en Buchenwald. Dat hij de 

harde toon achterwege liet had verschillende redenen: ten eerste was de partijlijn er op gericht het 

op te nemen voor de kleine incivieken. Van Hoorick was  één van de voornaamste waterdragers 

van deze opstelling, doch ook andere communisten trokken deze lijn door en, zoals al een aantal 

keren werd aangegeven, de partijcultuur liet niet toe dat er buiten de partijlijnen werd gekleurd. 

Ten tweede mag niet vergeten worden dat Van Hoorick zélf de fascisering van de Vlaamse 

beweging van dichtbij had meegemaakt, maar zich net op tijd uit de beweging had gewrongen. 

Bovendien herinneren we er aan dat Van Hooricks ouders „zonder veel besef van het gevaar‟284 

meegeheuld hadden met het VNV. Zodoende kan men stellen dat als er iemand de gevallen van 

een „misleid ideaal‟ juist kon inschatten, en daartoe ook de autoriteit bezat door zijn ervaring, dan 

was het wel Van Hoorick.  Het mag dan ook niet als toevallig beschouwd worden dat juist hij de 

vele brieven van incivieken mocht ontvangen en dat juist hij zich met zoveel ijver op het dossier 

stortte. Het opnemen voor de kleine inciviek had voor de partij echter nog een andere, meer van 

strategische aard zijnde oorzaak: in het licht van het nakende isolement en Koude Oorlog-

beklemming wilde men ten allen prijze vermijden dat de kleine incivieken voor de kar van het 

anti-communisme zouden worden gespannen285. 

 

Over de acties in het parlement van de KPB betreffende gedeeltelijke amnestie voor minderjarige 

incivieken en het aandeel van Van Hoorick daarin is er enige verwarring ontstaan. Het 

wetsvoorstel “tot verlenging van uitstel voor de tenuitvoerlegging van zekere veroordelingen 

wegens door minderjarigen gepleegde inbreuken op de veiligheid van de Staat” is daarbij de 

oorzaak van die verwarring. In de overlevering bestaat namelijk het idee dat dit wetsvoorstel het 

kind was van Van Hoorick. Ook in zijn memoires lijkt Van Hoorick het bewuste wetsvoorstel te 

claimen. Echter, Vandenabeele weerlegde dit in zijn artikel „Bert Van Hoorick was dan toch niet 

                                                                                                                                                                                     
Hoorick, volksvertegenwoordiger) 
284 Interview met Elly Louis, 10 maart 2008, Hofstade 
285 DEPRAETERE (H.), DIERICKX (J.), De koude oorlog in België (…) 
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de eerste‟, waarin hij terecht wees op het feit dat het voorstel van de hand van Van Hoorick 

dateerde van 17 mei 1949, terwijl Jean Fonteyne al op 25 november 1947 een identiek voorstel 

had gedaan in de senaat. Gelijktijdig met dat wetsvoorstel in de senaat lanceerde Jean Terve een 

eveneens identiek voorstel. Dit laatste voorstel werd echter ook door Van Hoorick ondertekend. 

Zodoende kan men Vanabeele alleen bijtreden als hij wilde wijzen op het feit dat het voorstel niet 

helemaal „zijn‟ voorstel was. Anderzijds zou het in de overlevering onttrekken van de naam Van 

Hoorick aan het bewuste wetsvoorstel de waarheid ook geweld aan doen. Ten eerste moet men 

rekening houden met het feit dat Van Hoorick helemaal niet in de senaat zetelde, maar in de 

Kamer, en zodoende daar geen voorstel kon indienen. Ten tweede mag men niet zomaar worden 

voorbijgaan aan het feit dat onder het gelijktijdige en identieke voorstel in de Kamer wel degelijk 

Van Hooricks naam prijkte. Dat zijn naam niet de eerste was, kan te maken hebben met het feit 

dat Van Hoorick in Terve misschien zijn politieke meerdere moest erkennen, althans toch qua 

gewicht in de communistische fractie. Dit is niet ondenkbaar, gelet op de nog onervarendheid 

van Van Hoorick. Ten derde bevat het „eerste‟ wetsvoorstel, dus dat van Fonteyne, de ideeën van 

Van Hoorick zoals hij die verwoorde in de artikels in „De Roode Vaan‟ en de brochure „Geen 

geld, de bak in‟. In de toelichting van het voorstel staat immers het volgende te lezen:“De 

bestraffing van het verraad in oorlogstijd werd, in België, door afgetekende ongelijkheid gekenmerkt. Het kan 

moeilijk betwist worden dat, over het geheel beschouwd, de leidende persoonlijkheden van het verraad, en namelijk 

de economische machten die op dit gebied een bijzonder noodlottige morele en stoffelijke invloed hebben uitgeoefend, 

bij de toepassing van de strafwetten enen van de tuchtmaatregelen, in geval van veroordeling, wat de voorwaardelijke 

invrijheidstelling en het gevangenisstelsel betreft, een gunstbehandeling hebben genoten en nog genieten”. De 

continuïteit met de denkpatronen van Van Hoorick kan hier niet ontkend worden. 

Hoewel Van Hoorick volgens de letter niet de eerste was die het voorstel indiende, kan men dus 

moeilijk ontkennen dat het zijn geesteskind was, en dat het zodoende niet helemaal onterecht is 

als in de literatuur dienaangaande het voorstel aan Van Hoorick wordt toegeschreven. Misschien 

is het immers zijn voorstel niet, maar wel zijn idee. Het is misschien om die reden dat Van 

Hoorick in zijn memoires het voorstel aan zichzelf toeschreef en zich „in 1997 niets meer 

herinnerde van dat voorstel (van Fonteyne red.)‟286.  

Hoe het ook zij, het voorstel van Fonteyne heeft het nooit gehaald. Het latere voorstel van Van 

Hoorick, met dezelfde titel, haalde zelfs nooit de bespreking in de Kamer wegens de niet-

herverkiezing van Van Hoorick287. 
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3.8. Vlaams wanneer het mag 

 

 Ondertussen liet Van Hoorick het ook niet na om elke gelegenheid die hij kreeg om het 

over Vlaanderen te hebben te benutten. De herdenking van de Guldensporenslag was ook in 

1947 zo een gelegenheid. De typische verbindingen tussen de reaktie, „het Westers blok‟ en het 

grootkapitaal met de „leliearts‟ van 1302 en anderzijds de Vlamingen van 1302 en de KPB werden 

ook hier gemaakt:“(De Guldensporenslag red.) niet alleen als symbool voor de Vlaamse vrijheidsdrang, maar 

tevens als een waarschuwing voor de kapitalistische uitbuiters van vandaag. Een waarschuwing dat het Vlaamse 

volk wel lange tijd onbewogen en overschillig kan blijven onder het zware juk, maar dat de uitbarsting onverwachts 

en des te treffender kan losbreken. (…) In 1302 was het de Franse koning. In 1940 was het ‟t Hitleriaanse 

Duitsland. Vandaag is het mijnheer Trustman en koning Dollar. En het groot-kapitaal aarzelt geen ogenblik de 

onafhankelijkheid van het land, zijn vrijheid en zijn instellingen te verkwanselen aan het buitenland, wanneer het 

kapitalistisch profijt zulks vergt. Vandaag, zoals in het verleden, is het anderzijds tevens het volk van de 

werkende klasse die de draagster is van de nationale vrijheidsgedachte en van de onafhankelijkheid. Tal van 

Vlamingen, die het aanvankelijk goed meenden, hadden zulks vergeten of uit het oog verloren, en zich langs de weg 

van het VNV in de armen gestort van de vijanden van het Vlaamse volk zelve. Zoals tal van anderen nu, de 

heldenstrijd van 1302 van Vlaanderens volk in hun woorden verheerlijkend, met al hun daden afbreuk doen aan 

deze gedachte van vrijheid, onafhankelijkheid en sociale ontvoogding die ons volk gekenmerkt heeft. En het blijkt 

aldus van dag tot dag duidelijker dat het de Kommunistische Partij is die het trouwst de vrijheidstraditie van ons 

volk weerspiegelt en zijn ware gids is die het naar welstand en grootheid zal voeren”288.  

 

Naar aanleiding van de bijeenkomst “De Vlaamse beweging nu!”, dat werd ingericht door het 

Vermeylenfonds, schuifde Van Hoorick ook hier de KPB naar voren als „bevrijder van het 

Vlaamse volk‟: “Het komt aan de Kommunistische Partij toe, in het kader der arbeidersbeweging, nooit de ogen 

te hebben gesloten voor de nationale bewegingen. (…) Het Kongres onzer Partij in mei 1946 plaatste, als één van 

de belangrijkste punten, het nationaliteitenprobleem in België aan zijn dagorde. En het is een verdienste onzer 

Partij dat, inzake de oplossing aan dit vraagstuk te geven, benevens het vrijwaren der ontplooiingsmogelijkheden 

onzer beide volken, de Vlaamse- als de Waalse- en Brusselse kommunisten één en het zelfde standpunt 

innemen.289”  De unitaire opstelling van de KPB vlak na de oorlog, evenals de betrekkelijk late 

reactie van de partij voor de oorlog inzake de Vlaamse problematiek spreken deze bewering 

echter tegen, of maken toch dat het bestempelen van de KPB als een hoofdspeler in de 

communautaire carrousel op zijn minst problematisch is. Verder in het artikel stelde Van Hoorick 
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zich de vraag wie men allemaal terug mag opnemen in die nieuw op te richten Vlaamse beweging. 

Hierin brak Van Hoorick weer een lans voor de „kleinere‟ incivieken: “Wij zullen niet ontkennen dat 

sommigen een vergissing begaan hebben. Wij geven er ons rekenschap van hoe duizende Vlamingen, vertrekkend 

met een gerechtvaardigd gevoel van verzet tegen de minderwaardige behandeling van hun volk, op sleeptouw zijn 

genomen en misleid zijn geworden door degenen die zich als hun leiders hadden aangesteld. Het zou verkeerd zijn 

de poorten van ons huis voor de eersten gesloten te houden, wanneer zij zich rekenschap geven van hun vergissing en 

van de uitbuiting hunner vlaamse gevoelens voor doeleinden die nooit deze van het Vlaamse volk konden zijn”290. 

Mits spijtbetuiging mocht deze groep mensen dus nog worden opgenomen. Maar voor de grotere 

jongens kende Van Hoorick uiteraard geen genade: “Wat echter de lasten betreft, de misleiders, de 

aanstichters van het verraad, heeft dhr. Mussche er goed aan gedaan een onverbiddelijk „neen‟ tegen hen uit te 

spreken, wanneer hij zegde: „over hen maken wij verder geen enkel proper Nederlands woord nog vuil‟”291.  

 

Van Hoorick probeerde ook met man en macht de Vlaamse beweging zo ver mogelijk weg te 

houden van de reactie. Hij kon er niet genoeg op hameren dat de Vlaamse beweging was misleid, 

en waarschuwde bovendien meermaals voor de terugkeer van diezelfde misleidende krachten: 

“(…) Daarentegen maakten bepaalde reaktionnaire woordvoerders en journalisten, in het bizonder deze van „De 

Standaard‟ (…) zich meester van het thema. En dit op zodanige wijze dat het Vlaamse vraagstuk eens te meer op 

zijn kop wordt gesteld en opnieuw in het voorloorlogse vaarwater wordt geloodst. (…) De respressie en de Vlaamse 

beweging zijn twee van elkaar afgebakende velden. De repressie, waaraan de grote verantwoordelijken ontsnapten 

en waarbij de kleine man het kind van de rekening werd, is geen Vlaams probleem, het is een Belgisch verschijnsel, 

dat zowel op Wallonië als Brussel en Vlaanderen slaat. Niet de repressie maar wel de knechtendiensten aan het 

fascistische Duitsland vanwege diegenen die zich „De Vlaamse Leiders‟ noemden, hebben onnoemelijk veel kwaad 

eb heel wat misverstanden van ons eigen volk ten opzichte van de Vlaamse beweging veroorzaakt.292” De enige 

oplossing voor de kwestie lag volgens Van Hoorick in het federalisme, dewelke werd naar voren 

geschoven als het verdelgingsmiddel van de bourgeoisie die de volkeren bewust verdeelde: “Wij, 

kommunisten, en dit zowel Walen als Vlamingen, menen dat de oplossing ligt in een federalistische struktuur van 

België. Dat de bourgeoisie in ons land, die jarenlang het Vlaamse volk verdrukt heeft en het in de achterlijkheid 

dompelde, een verwoede vijand is van het federalisme, is slechts de bevestiging van het democratische karakter van 

gezegd federalisme. Ongetwijfeld betekent dit een verzwakking van de bourgeoisie. Het is zij die steeds op de 

verdeeldheid onzer twee volken heeft gespeeld, die nog poogt het Waalse tegen het Vlaamse volk en omgekeerd op te 

stellen, en zulks ingevolge de nationale ongelijkheden die zij, de bourgeoisie, zelf heeft geschapen. De situatie zou 

voor Vlaanderen veel klaarder zijn en het Vlaamse volk zou duidelijker zijn vijanden kunnen onderscheiden 
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indien, door een federalistische struktuur van België, onze beide volken in zekere mate hun eigen pot koden 

koken293”. En, niet onbelangrijk, wees Van Hoorick meteen op de rol van de arbeidersbeweging: 

“De arbeidersbeweging mag de fout niet herhalen zich onbetuigd te laten in dit belangrijk vraagstuk. Zij moet oog 

hebben voor de nieuwe gevaren die schuilen in het aanhouden van een toestand, waaruit slechts de reaktionnaire 

vijanden van ons volk profijt halen.294” De enige partij die daarin een bepalende rol kon spelen volgens 

Van Hoorick was uiteraard de communistische, daar “de Vlaamse sociaal-democraten eens te meer blijk 

geven niets te begrijpen van het nationaliteiten-probleem in ons land”295.  

 

Hoewel Van Hoorick zich bekloeg over de nogal traag opkomende werking van het 

Vermeylenfonds terwijl de „foute krachten‟ alweer rond de zaak begonnen te zwermen zag hij het 

Vermeylenfonds toch als een ideaal platvorm voor de communisten om zich in de hele 

problematiek te mengen en zich bovendien te verweren tegen het isolement van de partij: “Nous 

devons spécialement voir pour des possibilités pratiques et empecher les manoeuvres autour de la question des 

nationalités. Je ne pens pas avoir beacoup d‟autres possibillités que le fonds Vermeylen. Nous devons en tout cas 

chercher des contact avec des éléments démocratiques. Nous sommes indispensable dans le fonds Vermeylen.”296 

 

3.9. Defaitisme en dreigend isolement 

 

 Binnen de KPB leek de illusie stilaan voorbij: de verkoopcijfers van „De Rode Vaan‟ 

daalden opmerkelijk, men verloor leden en steeds minder kiezers leken bereid het bolletje van de 

communisten in te kleuren. „De regeringsdeelname had de KPB blijkbaar alleen maar 

gezichtsverlies opgeleverd: stap voor stap takelde haar verworven macht af en moest ze één na 

één haar posities prijsgeven. Ze had zich „moeten‟ neerleggen bij de ontwapening van de 

weerstand in november 1944, alsook bij het manoevre waarbij de eerste na-oorlogse verkiezingen 

werden uitgesteld tot februari 1946‟297. Verder kende de syndicale eenmaking in het ABVV maar 

een succes van bijzonder korte duur en was men er niet in geslaagd een samenwerking met de 

BSP op poten te zetten. De leiding van de KPB wou echter van geen wijken weten en poogde 

elke vorm van defaitisme onder de duim te houden. Zo klopte Van Hoorick aan bij Lalmand om 

het over de toestand te hebben: “Met een paar anderen durf ik het aan te wijzen op de tekenen van 

achteruitgang (…). Maar Lalmand gaat er hard tegen in en verwerpt dergelijk onaanvaardbaar defaitisme. Niet 
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dat hij ziende blind is. Hij weet wel beter maar denkt met ijzeren hand en harde woorden onze kritiek de kop in 

te drukken. Hij ziet er ten onrechte ontmoediging in”298. 

 

In maart 1947 verlieten de communisten de regering. De officiële verklaring daarvoor was hun 

oneensheid met de prijzenpolitiek van de regering, maar in werkelijkheid was de situatie van de 

KPB onhoudbaar geworden. Het isolement van de partij begon echt nijpend te worden. „De 

toenemene spanning tussen Oost en West werd aangegrepen om elke samenwerking met de 

communisten uit te sluiten, net zoals in Frankrijk en Italië op dat ogenblik‟299. Het was eveneens 

in diezelfde periode dat Chruchill voor het eerst sprak over het „Ijzeren Gordijn‟. Met de vorming 

van een nieuw kabinet, ditmaal rooms-rood, onder leiding van Spaak werd de Koude Oorlog in 

België feitelijk ingezet300. Spaak was dan ook een trouwe pleitbezorger voor de Amerikaanse 

politiek, en daarmee samenhangend was hij een fel anti-communist. Zo opperde hij dat “uit 

politiek oogpunt de communisten vandaag zijn wat de nazi‟s en de fascisten voor de oorlog waren” en dat de 

communisten hem altijd en overal op hun weg zouden ontmoeten omdat hij steeds het 

communisme zou bestrijden301. Maar ook in de pers werden aanvallen op de KPB schering en 

inslag: communisten werden „ontmaskerd‟ als „spreekbuis voor een totalitaire staat‟ en er moest 

een „noodzakelijk verweer tegen de communistische infiltratie in staatsapparaten‟ opgezet 

worden. Ook in de zogenaamde „vastenbrieven‟ van kardinaal Van Roey werd er hard van leer 

getrokken tegen de KPB302.   

 

3.10. Terug naar Aalst 

 

In de Kamer kloeg Van Hoorick deze toestanden aan en noemde „Het Westers Blok‟ een 

oorlogsmachine. Binnen de partij veranderde Van Hooricks positie: hij verliet de redactie van „De 

Rode Vaan‟ en mocht tot zijn grote blijdschap terugkeren naar „zijn‟ arrondissement Aalst303.  

 

Er moet op gewezen worden dat de link met Aalst in de levensloop van Van Hoorick een niet 

onbelangrijke ader was. Hij kende er de mensen en hun reilen en zeilen door en door. Binnen de 

vergaderingen van zowel het Centraal Comité van de partij als het Politiek Bureau zijn de 

verwijzingen naar Aalst nooit veraf. In Aalst was de KPB dan ook volledig in zijn handen en was 

alle actie van de partij rond de persoon van Van Hoorick geweven. Zijn status van ultieme leider 
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in Aalst stak hij ook niet onder stoelen of banken: “In Aalst ben ik zodanig de verpersoonlijking van de 

partij dat men evengoed over Bertisten als over communisten spreekt”304 opperde hij later in zijn memoires.  

 

Met Pinksteren 1948 werd het negende congres van de KPB gehouden. Ook daar was het 

groeiende isolement uiteraard één van de hoofdthema‟s, maar men twijfelde er niet aan dat de 

partij er zich doorheen kon slaan. Lalmand sprak: “De toestand is ernstig. Maar zij die zich bewust zijn 

van de macht van het democratisch kamp en van de zwakheden van de tegenstander kijken de toekomst met 

vertrouwen tegemoet”305. Tijdens het congres werd tevens het nationale vraagstuk even aangeraakt. 

Het typeerde de toenmalige KPB te laten doorschemeren dat in dit verband de partijlijn wel goed 

zat, maar vooral de uitvoering daarvan niet ideaal was verlopen: “Het is een vaststaand feit dat de 

volharding waarmede onze Partij haar standpunt in deze kwestie heeft toegelicht en verdedigd, zekere resultaten 

heeft afgeworpen, alhoewel in onvoldoende mate.Onze Waalse kameraden hebben er in grote mate toe bijgedragen in 

de Waalse beweging van meet af aan de sociale en economische factoren in het middelpunt der belangstelling te doen 

plaatsen. (…) Nochtans is de Waalse beweging ontegensprekelijk te weinig gedragen door de Waalse werkende 

massa‟s zelf. Dit verklaart haar zwakheid en wijst meteen de verantwoordelijkheid aan der Waalse 

kommunistische militanten op dit gebied.” De Vlaamse vorderingen werden ook als onvoldoende 

afgestempeld: men had zich wel ingezet voor die „nieuwe‟ Vlaamse beweging, onder meer via het 

Vermeylenfonds, maar men was er niet in geslaagd “door te dringen tot het Vlaamse volk zelve” en de 

activiteiten daarrond hadden zich afgespeeld “aan de rand van de Partij”. Daarin moest verandering 

komen. Allereerst werd nog eens uit te doeken gedaan hoe dit nationale vraagstuk moest worden 

begrepen: “Bij de vaststelling dat het Vlaamse volk gedurende lange jaren in België onderdrukt werd en dat dit 

lot thans dreigt in een nabije toekomst het Waalse volk te worden beschoren, zeggen wij kommunisten: nooit heeft 

het Waalse volk het Vlaamse verdrukt. Het Vlaamse volk bedreigt evenmin het Waalse volk met verdrukking. 

De nationale verdrukking is uitsluitend het werk geweest van één en dezelfde bourgeoisie.” Hierin merkt men 

toch dat een nieuw element aan de nationaliteitenkwestie werd toegevoegd: door de merkbare 

verschuiving van het industriële zwaartepunt van Wallonië naar Vlaanderen vreesde men dat 

binnen afzienbare tijd het eerder de Walen zouden zijn die strijd zouden moesten gaan leveren 

tegen de verdrukking dan de Vlamingen. Hoe het ook zij, die verdrukking zou dezelfde aanstoker 

hebben: de bourgeoisie. “Schepper van de nationale ongelijkheden, heeft de Belgische bourgeoisie deze 

aangewend om haar eigen positie te versterken. Zij heeft er gebruik van gemaakt om onze beide volken tegen elkaar 

op te zwepen. Zij wakkerde het wantrouwen aan der Vlamingen tegenover de Walen en omgekeerd. En dank zij 

deze verdeeldheid slaagde zij er in haar wil op te dringen aan beide volken”. De verschillen in grieven van 
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Vlaanderen en Wallonië werden ook in de hand gewerkt door diezelfde bourgeoisie: “In Wallonië 

belette zij elke vrije opmarsch naar diepgaande maatschappelijke hervormingen, gewild door het Waalse 

nijverheidsproletariaat, door zich te steunen op de achterlijk gehouden Vlaamse massa‟s. In Vlaanderen stelde zij 

het Waalse volk verantwoordelijk voor de teruggang van het maatschappelijk en cultureel leven”. De enige 

oplossing heette het federalisme te zijn: “Het federalisme schenkt aan onze beide volken de gelegenheid zich 

cultureel uit te leven en zich in hun taal te ontwikkelen. (…) Het federalisme stelt het Vlaamse volk van 

aangezicht tot aangezicht met zijn waarachtige vijand, de bourgeoisie; het verjaagt de kunstmatige nevel die men 

over de klassetegenstellingen in Vlaanderen heeft neergelaten; het is een machtige bijdrage om het Vlaamse volk uit 

het obscurantisme te bevrijden en in beweging te brengen. De reactie, de bourgeoisie, geven zich rekenschap van de 

veelzijdige betekenis van het federalisme. Vandaar hun uitgesproken vijandschap.”   

 

Rond diezelfde tijd keerde Van Hoorick in de Kamer nog eens terug op het thema van de 

IJzertoren. In zijn gekende stijl bekritiseerde Van Hoorick de manier waarop men de 

Ijzertorenkwestie weer onder de aandacht had gebracht, hoe de toren nog steeds politiek werd 

misbruikt ter verdeling van het Vlaamse volk: 

 

(…) 

De heer Van Hoorick (op het spreekgestoelte): "Mevrouwen, mijne heren, ik zal de 

raadgeving van de achtbare heer voorzitter in acht nemen en dus zeer kort zijn. 

Vooraleer enkele woorden te zeggen ter gelegenheid van de bespreking van de 

begroting van justitie, weze het mij toegelaten eveneens enkele opmerkingen te 

maken over de kwestie van de IJzertoren. 

Twee jaar geleden en onmiddellijk na het dynamiteren van de IJzertoren waren wij 

bij degenen die de regering geïnterpelleerd hebben over dit feit en over de 

gevolgen ervan. Ik meen mij niet te vergissen met te zeggen dat - hoe vinnig het 

debat ook was - wij allen eensgezind waren over twee kwesties. 

De ene betrof de afkeuring van het misbruik dat van de IJzertoren werd gemaakt voor 

en tijdens de oorlog; de tweede betrof de laakbaarheid en de strafbaarheid van 

degenen die het monument hebben opgeblazen. 

Van onze kant hebben wij de regering er toe gemaand er voor te zorgen dat de 

IJzertorenkwestie niet meer, zoals voor de oorlog, een element zou worden van 

verdeling van ons volk en van ons land. Daarom juist stelden wij voor een nieuw 

gedenkteken op te richten dat een symbool zou zijn van ons democratisch en 

vredelievend volk, een gedenkteken voor al degenen die met hun bloed onze 

vaderlandse bodem hebben gedrenkt, en zulks zonder onderscheid van filosofische 

opvatting. 

Twee jaar zijn daarover heengegaan, zonder dat men nog veel over de IJzertoren 

sprak. Tot het IJzerbedevaartcomité zich als rechtspersoon heeft ingesteld en - o 

wonder! - een paar dagen later een reeks personen uit de weerstandsmiddens van 

Diksmuide werden aangehouden. Men kan er van mening over verschillen of het deze 
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aanhoudingen zijn geweest die hebben aanleiding gegeven tot het ontketenen van 

zekere communiqués in bepaalde bladen, ofwel of wij hier te doen hebben met een 

vooraf opgesteld plan om de IJzertorenkwestie terug op te rakelen, en zulks met 

politieke doeleinden. 

Hoe dan ook, een feit is dat gans deze geschiedenis eens te meer de burgers van een 

stadje, en zelfs de vertegenwoordigers des volks, tegen elkaar in het harnas jaagt. 

In zo'n mate zelfs dat een christelijk socialistisch figuur gisteren in deze Kamer 

kenmerken vertoonde van verregaande onenigheid. Hoe meer gij elkaar in het haar 

zit, hoe liever wij het hebben, maar niet op deze kwestie, heren. Laten we er 

gezamenlijk een einde aan maken de Vlamingen tegenover elkaar te zien stellen door 

de IJzertorenkwestie. Alleen degenen die hem met verraderlijke bedoelingen hebben 

misbruikt kunnen zich verheugen om de nieuwe twisten. Het zijn zij trouwens die er 

op loeren telkens olie op het vuur te storten." 

De heer Van Glabbeke : "Politieke olie" 

De heer Van Hoorick: "Politieke olie, inderdaad! Ik durf beweren dat de grootste 

inspanningen om daarmede gedaan te maken van de zijde der C.V.P. dienen te komen. 

Wij hadden geen ongelijk wanneer we twee jaar geleden beweerden dat de C.V.P. pers 

zich op het opblazen van de IJzertoren had geworpen met bedoelingen die zich niet 

beperkten tot het schandvlekken van deze daad. De heer Van Glabbeke heeft gisteren 

betoogd dat men van dezelfde kant uit, er opnieuw politieke munt zoekt uit te 

slaan. Men behoeft slechts de katholieke pers te volgen om er zich rekenschap van 

te geven dat deze bewering niet zonder grond is. Publiceerde Het Volk niet een foto 

van de dochter van de heer Daenens, ten einde de vader te treffen?" 

De heer Van Glabbeke : "Een schandelijke daad" 

De heer Van Hoorick: "Dat is een bewijs hoe men de IJzertorenkwestie politiek 

tracht uit te buiten"
306

. 

(…) 

 

In juni van datzelfde jaar ‟48 werd Van Hoorick door de leiding teruggetrokken uit de werking 

van de Vlaamse Commissie van de partij, en werd er vervangen door Van den Boom om de 

volgende reden: “Au lendemain des élections, Bert devra jouer son rôle sur le plan national”307. Hoewel Van 

Hoorick in de maanden en jaren voordien menig artikel had gewijd aan de jeugd, bleek hij die link 

met de jeugdwerking nu te verwaarlozen. De commissie „Jeugd‟ stelde vast dat “Bert ne s‟y est 

montré qu‟une fois” en vroegen dan ook om een vervanging. Veel zal echter wel gelegen hebben aan 

de vele verantwoordelijkheden die Van Hoorick werden toegeschoven: al die tijd had hij gewerkt 

voor „De Rode Vaan‟, voor het Politiek Bureau, gaf hij lessen in de „Centrale Partijschool‟, werd 

er tevens van hem verwacht de „grote aanwezige‟ en spreker te zijn op nagenoeg elke meeting in 

het Vlaamse land en daarbovenop mogen we niet vergeten dat Van Hoorick nog steeds zijn werk 

als parlementariër had te doen. Dit laatste nam Van Hoorick bijzonder serieus: hij miste 
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nauwelijks debatten en vergaderingen en hees zich om de haverklap in het spreekgestoelte. Zijn 

dossierkennis over zeer uiteenlopende onderwerpen kon men vrij indrukwekkend noemen: of het 

nu over de landbouw, de prijzenpolitiek, steenkolen, Duitse herstelbetalingen, vis- sigaren- en 

bierhandel of de schoenmakersindustrie ging, Van Hoorick mengde zich, mét kennis van zaken. 

In de lijn van de opmerking in verband met de stevige verankering van Van Hoorick in de 

Aalsterse casus, kan men vaststellen dat dat ook in de Kamer doorschemerde, onder andere door 

een interpellatie over de leerlooierij „Schotte‟308.  

 

3.11. De Vlaamse militanten aanvuren 

  

 De politiek van de KPB begon zich noodgedwongen meer en meer aan te passen aan de 

situatie van de Koude Oorlog. Dit had ook zijn gevolgen voor de interne werking van de partij. 

Deze was nooit het toonbeeld geweest van een democratisch georganiseerde partij: men volgde 

slaafs de ordewoorden van Moskou en vlak na de oorlog was het strakke centralisme geweten aan 

de „doorwerking‟ van de clandestiene organisatie. Met de voorwaarden van de strijd in de Koude 

Oorlog werd alweer de democratie tot een formaliteit herleid. Het centralisme heerste: de 

besluitvorming vond plaats op het secretariaat, bestaande uit drie man en een „waakhond‟ van de 

Komintern, de Hongaar Bereï, alias „de Luppe‟. Deze drie, onderling akkoord of niet, waren 

verplicht de meerderheidsstelling te verdedigen in het Politiek Bureau. Die meerderheidsstelling 

was in de praktijk veelal de stelling van de alomvattende algemeen secretaris Lalmand. Het 

Politiek Bureau moest op zijn beurt dezelfde meerderheidsstelling verdedigen op het Centraal 

Comité. De leden van het Politiek Bureau die niet akkoord waren geweest, waren eveneens 

verplicht dit te doen. De deelnemers aan het Centraal Comité werden dan op hun beurt nog eens 

geacht dezelfde stelling te gaan uitdragen in de federaties. Wie zich niet van deze taak kweet werd 

gesanctioneerd als „overtreder van de partijdiscipline‟. De harde hand van Lalmand boezemde 

vele leden een bijzondere angst in. Zo had Minnebo, lid van het Centraal Comité, ooit tegen Van 

Hoorick gezegd: “Godverdomme, Bert jongen, ik schijt in mijn broek als ik bij hem moet gaan en aan de deur 

van zijn bureau aanklop”.  Van Hoorick zelf had ook zijn moeilijkheden met Lalmand, maar toch 

werkten de twee eerder in wederzijds begrip dan in onmin. Van Hoorick zelf zei over Lalmand: 

“Niet dat hij geen hart heeft, maar het heeft een stalen wand en van staal is ook zijn blik”. Toch maakte hij 

ook gewag van een zekere vrees “om de Partij niet waardig te zijn en haar te verliezen”. Bovendien was 

zijn geloof in de partij eveneens grenzeloos: “De Sovjet-Unie en Stalin kunen geen ongelijk hebben, zij 
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zijn de leidende kracht van het communisme.”309. Protesteren tegen het systeem van „democratisch 

centralisme‟, waar „democratisch‟ met fikse aanhalingstekens moet worden gesierd, deed Van 

Hoorick ook niet. Hij legde zich net als iedereen neer bij die werkwijze en discussieerde al gauw 

volgens de partijregels, waarbij alleen de toepassing van de partijlijn ter discussie mocht worden 

gesteld, en niet de partijlijn zelf. De hierboven vernoemde „vrees voor de Partij niet waardig te 

zijn en haar te verliezen‟ zorgde er daarenboven voor dat leden met een afwijkende mening alleen 

werden gelaten, met als gevolg dat afwijkende meningen een marginaal gegeven werden binnen 

de KPB. Bovendien werd de tijd van toenemend anti-communisme als bijzonder ongeschikt 

geacht om er een interne verdeeldheid op na te houden310.  

 

Van Hoorick trachtte dan ook de troepen aan te vuren. Daarbij richtte hij zich vooral op de 

Vlaamse communisten, die ontegensprekelijk nog het meeste van al die aansporing konden 

gebruiken. Naar aanleiding van de manifestaties van de communisten op 14 november als protest 

tegen het bezoek van Churchill schreef hij: “Neen, Vlaanderen zal niet lang meer het bastion blijven van 

de klerikale reaktie; Vlaanderen ontwaakt. Het ontwaakt van de Noordzee tot de Limburgse Kempen. Onze 

betoging van verleden Zondag bracht er het levend  bewijs van. Duizenden waren wij, die getuigden voor de 

Brusselse toeschouwers, voor onze Waalse kameraden van het Centraal Comité  dat het Vlaamse volk zijn plaats 

inneemt in de grote wereldstrijd voor vrede en democratie tegen de duistere krachten van het imperialisme. Achter 

hun bloeiende trofee van vlaggen geschaard waren de Waalse kommunisten voorbij getogen met hun spontane 

uitbarstingen van geestdrift, hun sympathieke ongebondenheid, eigen aan hun volksaard. En toen trad Vlaanderen 

aan, in gezwinde pas, in perfecte rijen, treffend door de discipline, geheven hoofden met ogen waar het staal van het 

harde kamp uit straalde, jong vooral, symbool van de komende tijd die ons is. Zij hadden ons moeten zien, die 

valse profeten  die zichzelve in slaap wiegen op het grammofoondeuntje der Katholieke pers dat „‟het Kommunisme 

in Vlaanderen geen toekomst‟‟ heeft. De toekomst van Vlaanderen, zij marcheerde door Brussel, fier en bewust 

van haar kracht. De dreun onzer stappen heeft weerklonken, als onze Klokke Roeland, over onze polders en onze 

heide, tot in onze fabrieken en de miseriesteegjes onzer textielbewerkers, om nieuwe duizenden te wekken. 14 

November heeft ons vertrouwen gestaald, het vertrouwen onzer Waalse kameraden die in hun mijnen, in hun 

metaalfabrieken, in hun steengroeven met trots tot hun werkmakkers zeggen: „‟Het meeste hebben wij de 

Vlamingen bewonderd.‟‟ Het vertrouwen ook en vooral der Vlaamse kommunisten zelve, die vandaag verbetener 

dan ooit zullen kampem, ijveren en werven om het Vlaamse werkende volk te winnen voor onze edele zaak. (...) 

Hoe belachelijk, hoe hulpeloos belachelijk heeft zich de hoofdredacteur van „‟Volksgazet‟‟ gemaakt, toen hij een 

paar dagen vóór onze manifestatie neerpende dat „‟de rotte peer van het kommunisme bij de komende verkiezingen 
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wel van de boom zal vallen‟‟311. Uiteraard moeten deze commentaren ook, en vooral, worden 

begrepen in de politieke context waarin de CVP bijzonder veel stemmen trachtte te ronselen uit 

de al dan niet „verkeerde‟ Vlaamse beweging. Ook Van Hoorick poogde met dit artikel de 

restanten van de Vlaamse beweging aan te spreken, waarbij hij verwees naar de gezamelijke 

ontstaanscontext van het flamingantisme en communisme in Vlaanderen en terwijl nog even 

herinnerde aan het „verraad‟ van de socialisten (cfr. Hendrik de Man) om zo dat alternatief uit te 

schakelen: “Was onze machtige optocht niet de bevestiging van onze onbreekbare verbondenheid met ons volk? 

De wortels van het kommunisme zitten onuitroeibaar geklampt in de Vlaamse grond, zij grijpen om zich heen en 

de vruchten ontluiken met de dag. Het onkruid van het verraad der sociaal-democratische leiders zal de oogst niet 

beletten schoon en welig te zijn. Zondag hebben wij de grondvesten gelegd van onze komende overwinningen. De 

troepen werden geschouwd, de strijd wacht ons, neen hij is daar. Dat iedereen zijn post bezette, mannen en 

vrouwen, jong en oud. Hardop dan aan de slag voor „‟De Rode Vaan‟‟, door de Partij. Versterkt de gelederen. 

Verovert de gemeenten en de gehuchten, de werkplaatsen en de fabrieken. Elkeen volbrenge zijn plicht, dagelijks. 

Zo groeit ook Vlaanderen naar de vrijheid, naar het socialisme”312.  

 

Toch merkte Van Hoorick even later dat het niet de KPB maar de CVP was waar de Vlaamse 

beweging zijn heil in vond. Van Hoorick trachtte die tendens tegen te gaan door te wijzen naar 

het verleden waarin dezelfde clerikale krachten de Vlaamse beweging hadden onthoofd ten 

dienste van de eigen machtsuitbreiding: “Een der bizonderste oogmerken van de clericale reactie in 

Vlaanderen heeft er steeds in bestaan de Vlaamse beweging te monopoliseren. Zij is daar voor de oorlog wat aardig 

ingeslaagd, niettegenstaande de eerste tekenen van de strijd voor Vlaamse rechtsgelijkheid in Belgë gegeven werden 

door vrijzinnigen…of misschien wel juist daarom. De clericale verdrukkers van het volk hebben zeer snel en uiterst 

goed begrepen welk een geweldig wapen tegen hun heerschappij zou zijn gericht geworden, zo de vooruitstrevende 

krachten in Vlaanderen er in slaagden de strijd voor de sociaal-economische ontvoogding van het volk te verbinden 

aan de strijd voor zijn nationale ontvoogding. Vandaar dat de clericale  reactie zich heeft meester gemaakt van de 

Vlaamse beweging,dat zij deze afgewend heeft van het spoor getrokken door Lodewijk De Raet, die vooral oog had 

voor de sociale minderwaardigheid en verdrukking van het Vlaamse volk. Vandaar ook dat zij er zich op toelegde 

en er in slaagde de Vlaamse beweging te beperken tot een taalbeweging, die al weinig schade kon berokkenen aan 

de belangen der grondbezitters en kapitalistische uitbuiters, ja zelfs dienstig kon zijn, on langsheen het bloed- en 

bodem-romantisme de werkende volkslagen van Vlaanderen en Wallonië te verdelen en tegenover elkaar op te 

stellen”313. Van Hoorick waarschuwde daarbij dat de bedoelingen van de CVP-lieden niet anders 

waren dan deze uit het verleden: “De oorlog heeft heel wat opklaring gebracht in deze situatie. Maar de 
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clericale reactie heeft haar oogmerk, zich te bedienen van de Vlaamse beweging om des te beter het Vlaamse volk te 

verdrukken, niet opgegeven. Het is in dit licht dat de aanstaande studiedagen van de Vlaamse Katholieke 

Landsbond dienen gezien te worden. Het is opvallend dat, terwijl ook de nabije verkiezingen daaraan niet vreemd 

zijn, de dagorde dezer studiedagen wordt opgenomen door het inciviekenprobleem en de taalkwestie. Het is tevens 

uit dien hoofde dat de C.V.P.-volksvertegenwoordiger Van den Daele de aandacht heeft op zich getrokken met 

zijn kampanje om, bij middel van verhoging der begrotingen van sommige ministeries, de ministers in kwestie voor 

de „‟verplichting‟‟ te stellen het taalevenwicht in hun departementen te herstellen door toegevoegde benoemingen van 

Vlaamse functionarissen. De C.V.P.-volksvertegenwoordiger had zo kies kunnen zijn, vooraleer een minister aan 

te pakken die tot een andere partij behoort, eerst in eigen rangen te beginnen en onder meer in het departement van 

de C.V.P.-minister van koloniën. Anderzijds is het duidelijk dat de gebruikte methode, van nieuwe miljoenen 

uitgaven te willen doen stemmen om het taalevenwicht te herstellen, alles behalve ernstig is te noemen, daar waar de 

begrotingen toelaten de taalwet toe te passen”314. Toch vond Van Hoorick de taalwetten noodzakelijk om 

een taalevenwicht te creeëren, daar deze nooit door de katholieke of socialistische 

volksvertegenwoordigers zou worden afgedwongen: “Dit alles terzijde gelaten is het evenwel een 

onomstootbaar feit dat een aktie nodig was en is om de taalwetten integraal te doen toepassen. De Vlaamse 

katholieke en socialistische volksvertegenwoordigers zelve zijn lange tijd al laks geweest, en nog, om met klem de 

vereiste eerbied voor de Vlaamse landstaal en de Vlaamse  waardigheid af te dwingen. Vrijwillig hebben zij er 

zich steeds bij neergelegd dat het Frans de voertaal was en dat sommige ministers of Waalse leden niet bij machte 

zijn een Vlaamse tussenkomst te verstaan. Het volstaat door een uitgave van nagenoeg 200.000 fr. en  het 

organiseren van de rechtstreekse vertaaldienst zoals deze in de Kamer zelve bestaat, aan deze toestand in de 

commissie-zittingen een einde te stellen. De taalgelijkheid  dient geëerbiedigd. Te dien opzichte nemen zowel de 

Waalse en Brusselse als de Vlaamse kommunisten één en hetzelfde standpunt in”315. Voor Van Hoorick was 

de afzwakking van de Vlaamse beweging naar louter een taalbeweging een bewust politiek 

manoevre geweest en zodoende een niet toe te juichen evolutie, daar een op volle sterkte zijnde 

Vlaamse beweging een halt had kunnen roepen tegen de „Amerikanisering‟: “Voor ons echter is de 

Vlaamse beweging – meer dan een taalbeweging. Want het volstaat niet evenveel functionarissen te tellen van de 

Vlaamse als van de Franse taalrol, wanneer het Vlaamse volk ondermijnd wordt door de werkloosheid en 

Vlaanderen in gevaar wordt gebracht ingevolge een C.V.P.-B.S.P politiek van vassalisatie aan het Amerikaanse 

imperialisme, waardoor ook het Waalse volk naar de afgrond wordt geleid”. Van Hoorick zag met andere 

woorden dat de Vlaamse beweging alweer voor de verkeerde kar gesponnen werd om belangen te 

dienen die deze van Vlaanderen niet zijn: “Het is door de nadruk te leggen op het eerste dat de C.V.P. de 

aandacht van het Vlaamse volk van het tweede wil aftrekken. De Vlaamse beweging mag niet meer dan een 

taalbeweging zijn, en opdat zij slechts dit zou zijn, ontdaan van elke sociale en vooruitstrevende grondslag, is het 
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volstrekt noodzakelijk dat de Vlaamse beweging niet ontsnapt aan de clericale domper (...). Het is het oude spel en 

de oude truc. Zoals het gelul inzake het incivisme, kan ook dit een vrachtje stemmen aanbrengen voor de C.V.P., 

al zijn het dan meteen of achteraf de proletarieërs die het gelag betalen van het hele opzet. Van Hoorick 

twijfelde er echter niet aan dat men die manoevres tijdig ging doorhebben, en dat door het 

federalisme de „valse‟ Vlamingen door de mand gingen vallen: “Nochtans is dit reeds thans verworven 

dat een reeds groter wordend gedeelte van het Vlaamse volk klaar ziet in de reactionnaire betrachting der C.V.P. 

de Vlaamse beweging te monopoliseren en haar uitgroei tot buiten het taalaspect te beletten. De ware toetssteen om 

de valse flaminganten te onderscheiden van het ware Vlaamse volk, en hen de baard af te rukken,is hen te 

plaatsen voor de stelling van het federalisme. Het federalisme is het enige middel om voorgoed de talenkwesties en 

het geheel van het nationaliteitenvraagstuk in België op te lossen. Het is bovendien het enige middel nog om de 

eenheid van België en de samenwerking van het Waalse en het Vlaamse volk te handhaven. De afwijzing van het 

federalisme kan slechts onze twee volken zeer snel en zeer ver van elkaar verwijderen, het kan slechts de nationale 

tegenstellingen verscherpen. Het is dat wat de reactie en wat de nationalisten demagogen verlangen. En het is om 

deze reden dat zij het federalisme verwerpen, het is om deze reden dat de vooroorlogse „‟België-kapot‟‟ – schreeuwers 

zich ontpoppen als de meest verwoede vijanden van het federalisme. Reden te meer om scherper dan ooit – ten 

overstaan van de talenkwestie, de parlementaire aanpassing aan de volkstelling, het sociale aspect der 

nationaliteitenkwestie, enz. – de strijd te voeren voor een federalistisch België. Het is wat wij, kommunisten, zullen 

doen, aldus ook op dit gebied onze beide volken en ons land dienend”316. 

 

Van Hoorick koppelde zo ook de Koude Oorlog aan de Vlaamse casus: “Het ogenblik is werkelijk 

gekomen om over Vlaanderen de noodklok te luiden. De amerikaanse politiek der regering leidt het Vlaamse land 

naar een toestand, die herinnert aan demeest sombere tijdperken onzer geschiedenis. De textielnijverheid, waarmede 

het leven van Vlaanderen zelf door de eeuwen heen steeds eng was verbonden, wordt door rampspoed getroffen. 

Haar uitvoermogelijkheden worden gekneveld en vernietigd door de Anglo-Amerikaanse imperialisten, die tevens 

onze havens tot een tweede rangsrol hebben gedoemd (...)”317. Om deze toestand een historische context te 

geven draaide Van Hoorick zijn hand niet om: “Deze situatie doet ons terugdenken aan de tijd van Van 

Artevelde, toen Engeland de Vlaamse wevers de keel oversneed door de stopzetting der wollevering. Dichter bij, 

roept zij de beginperiode terug op van de Belgische bourgeoisie de Vlaamse textielnijverheid de rug toekeerde, ten 

einde zich te concentreren op de ontwikkeling der zwaarnijverheid in Wallonië. Het gevolg was dat een groot 

gedeelte onzer textielindustrie  zich verplaatste naar het Noorden van Frankrijk, waarheen naderhand duizenden 

Vlaamse werkers gedwongen werden hun bestaansmogelijkheid te gaan zoeken”318. De toenmalige situatie 

werd echter ernstiger geacht: “Eens te meer staat Vlaanderen voor een economische catastrophe. Zij beperkt 

                                                                                                                                                                                     
315 De Rode Vaan, 18 februari 1949 
316 De Rode Vaan, 18 februari 1949 
317 De Rode Vaan, 25 november 1948 



 109 

zich niet tot de textiel alleen. Onze havens zijn zwaar getroffen. De schoennijverheid, hout- en bouw, 

steenbakkerijen, diamant, de visserij, de tabaksindustrie en het voedingsbedrijf bevinden zich op dezelfde helling 

van de afgrond. In de landbouw worden duizenden boeren bedreigd in een afzienbare tijd hun erf te zullen moeten 

verlaten. Ontelbare kleine patroons en zelfstandige ambachtslieden zien reeds het spook voor zich van de 

ondergang. De middenstand, wiens lot noodzakelijk bepaald wordt door de koopkracht der werkenden, treedt de 

teloorgang tegemoet met de miserie der Vlaamse arbeiders die, tot werkloosheid gedwongen, de eerste en de grootste 

slachtoffers zijn”319. Toch benadrukte Van Hoorick dat de Vlaming dit niet op een communautaire 

manier mocht uitwerken of interpreteren: “Het is niet de Waalse werkende klasse, noch het Waalse volk, 

die verantwoordelijk zijn voor het hachelijke der situatie van het Vlaamse volk. Integendeel, Vlaanderen heeft er 

belang bij in de Waalse arbeidersklasse de bondgenoot te zoeken voor de strijd tegen de oorzaken der economische 

ineenstorting. Wanneer wij alarm roepen om Vlaanderen te redden, dan ligt het geenszins in onze bedoeling 

hieraan een anti-belgisch karakter te verlenen”320. Verwijzingen naar de verschillen in de economische 

situatie van Vlaanderen en Wallonië werden door Van Hoorick afgedaan als een 

afleidingsmanoevre om de echte schuldige, het kapitalisme, te maskeren: “Vlaanderen mag zich niet 

laten afleiden. Al degenen die het eerlijk menen met onze Vlaamse toekomst dienen zich tot de realiteit te 

bekennen. Deze realiteit zegt ons dat Vlaanderen geofferd wordt op het altaar der hogere belangen van het 

afstervende kapitalisme. Vlaanderen wordt geofferd in naam van het Marshall-plan, in naam van het Westers 

blok, in naam van het anti-sovjetisme en de voorbereiding van de kapitalistische oorlog tegen het land van het 

socialisme. Dat de hogere kringen van Vlaanderen en de politiekers der drie traditionele partijen, in volle 

bewustzijn, het Vlaamse volk naar het offerblok leiden, getuigt van het zoveelste verraad der klerken”321. Met 

een overschatting van de eigen krachten sprak Van Hoorick echter zijn vertrouwen uit in het 

„gezonde verstand‟ van de Vlaming: “Het Vlaamse volk zal echter reageren, het zal tot actie komen, zoals 

het telkens heeft gedaan, doorheen zijn roemrijke geschiedenis, wanneer het bedreigd werd. Het Vlaamse volk 

wordt de ogen opengerukt. De materiële toestand waarin het gebracht wordt, en die samengaat met zijn cultureel 

leven, zal sterker blijken te zijn dan al de inspanningen van een verkochte pers die, met haar anti-communistische 

leuzen, het doodgraverswerk der vijanden van het Vlaamse volk aan het gezicht hoopt te onttrekken”322. Het was 

voor Van Hoorick daarbij duidelijk dat de Vlaamse economie werd opgeofferd en misbruikt door 

de Amerikaanse en anti-Sovjet-Russische koers van de regering: “De hoofdvijand van het Vlaamse 

volk is het Amerikaanse imperialisme. Het is de Amerikaanse politiek, ten uitvoer gebracht door de regering 

Spaak, die nog slechts deze nijverheden in leven laat, dewelke dienstig zijn voor de oorlogstoerusting der 

imperialistische avonturiers. De Vlaamse lichte nijverheid van verbruiksgoederen is daarbij van geen waarde. De 
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Vlaamse werkers, naast hun bruikbaarheid als kanonnenvlees, wordt de „‟vrijheid‟‟ gelaten deze maal hun zure 

brood te gaan verdienen in de katoenspinnerijen van Manchester of van andere Engelse textielcentra. Het spook 

der miserie doet zijn intrede in Vlaanderen, terwijl de raven van de honger reeds kruisen boven onze steden en 

landbouwen. Vlaanderen is in gevaar”323. Om dit gevaar af te wenden moest er volgens Van Hoorick 

een eenheidsactie ontstaan, waarin de KPB de te volgen weg zou uitstippelen: “Geheel het werkelijke 

Vlaamse volk van arbeiders, boeren en burgers, staat voor de imperatief zich aaneen te sluiten. Dit eenheidsfront 

dient te worden gesmeed om met sukses de strijd te voeren. Vlaanderen staat of valt naarmate het de zijde kiest 

van het kamp der democratie of van het kamp van het imperialisme. Er is niet langer te aarzelen. De 

Kommunistische Partij  heeft de weg gewezen; en wij zullen in deze kolommen duidelijk deze weg omschrijven. 

Onze Partij heeft echter niet de dwaze pretentie alleen de grote taak van het ogenblik te willen volbrengen. Zij reikt 

de hand aan allen die met haar dezelfde bekommering hebben en dezelfde liefde tot ons volk en ons land, om 

Vlaanderen te redden”324. 

 

Naar aanleiding van het debat in de Kamer op 26 april „49 over een communautaire herverdeling 

van de zetels synthetiseerde Van Hoorick de standpunten van de KPB inzake de Vlaamse 

materie. Zo had hij het onder meer over de kunstmatig aangestoken frictie tussen Vlamingen en 

Walen, waarmee de Belgische bourgeoisie zijn positie kon versterken: 

 

De heer Van Hoorick (op het spreekgestoelte): "Mevrouwen, mijne heren, ik zal niet 

zo lang spreken als de heer Van Eynde en ik zal er zeker niet kunnen op bogen dat 

de vertegenwoordigers van de C.V.P., al zijn ze Vlamingen, mij, een andere Vlaming, 

zouden toejuichen. Ik spreek ook niet, zoals de heer Van Eynde, in naam van mijn 

Vlaamse partijgenoten of in naam van mijn Waalse partijgenoten. Ik spreek namens de 

ganse communistische groep. 

De indeling der zetels, overeenkomstig de algemene volkstelling, schuift opnieuw, 

en in al zijn scherpte, de nationale kwestie in ons land op de voorgrond. Hier, in 

het parlement zelf, zien wij de partijen, met uitzondering van de communistische 

partij, zich verdelen volgens de volkgroep waartoe haar verkozenen behoren. Het is 

een feit dat rond deze kwestie de Walen worden opgehitst tegen de Vlamingen, en de 

Vlamingen tegen de Walen. Dat betekent dat de eenheid van het land en de 

verstandhouding tussen onze beide volkeren een slag te meer krijgen. Wij, 

communisten, weigeren er ons toe te lenen de plannen in de hand te werken die er op 

gericht zijn onze twee volkeren tegen elkaar uit te spelen en aldus de belangen te 

dienen van de bourgeoisie. De Belgische bourgeoisie, die de nationale ongelijkheden 

in ons land heeft geschapen, heeft deze steeds aangewend om haar eigen positie te 

versterken. Dank  zij de verdeeldheid die zij aldus heeft verwekt en voortgaat te 

verwekken, is de bourgeoisie er in geslaagd haar wil op te leggen aan onze beide 

volkeren. Honderd jaar lang was het Vlaamse volk het slachtoffer van deze politiek 
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der kapitalistische bourgeoisie. Vandaag is het Waalse volk dat riskeert de tol te 

moeten betalen van deze verdeel- en heerspraktijken, door de minderwaardige positie 

waarin het verdrongen wordt. 

Voor ons, communisten, bestaat er maar een oplossing om onze beide volken te 

onttrekken aan de nationale zowel als aan de sociale onderdrukking en om de weg te 

effenen voor een volledige en vrije nationale ontplooiing. Deze oplossing is 

gemeenschappelijk, zij bestaat er in onze beide volkeren te verenigen in de 

gezamenlijke strijd tegen de gemeenschappelijke vijand: de Belgische 

kapitalistische bourgeoisie. Het is daarom dat wij ons niet laten verdelen over een 

kwestie als deze der aanpassing van het aantal zetels. Waalse en Vlaamse 

communisten, wij nemen hetzelfde standpunt in, en wij zijn fier het te kunnen doen. 

Voor ons kan er maar één oplossing gelden in het kader van de huidige Belgische 

Staat: het is het federalisme. 

Het federalisme is de enige oplossing om het Vlaamse volk en het Waalse volk 

dichter bij elkaar te brengen, om elk gevoelen van wantrouwen weg te nemen, om 

gedaan te maken met de verdelingsspeculatie van de bourgeoisie en van de reactie 

zelf. 

Het federalisme zal aan ons beide volkeren toelaten zich cultureel en in hun eigen 

taal te ontwikkelen. Het federalisme zal het Waalse volk ontdoen van de remmen die 

het tegenhouden op de weg der structuurhervormingen en der economische democratie, 

die door de grote meerderheid van het Waalse volk worden gewild en die trouwens de 

voorwaarden zijn van zijn redding. 

Het is om Wallonië in zijn vrije opmars naar deze diepgaande maatschappelijke 

hervormingen, zoals zij door het Waalse proletariaat worden gewild, tegen te houden 

dat de reactie zich thans steunt op onze achterlijk gehouden Vlaamse massa's 

(Protest op de banken van de C.V.P.) 

De bedoeling van de C.V.P. met de aanpassing van de zetels aan de volkstelling is 

duidelijk. Zij wil een Vlaamse meerderheid in de Kamer, niet om de belangen van het 

Vlaamse volk of van het land te dienen, maar om de belangen te behartigen van het 

Belgisch groot kapitaal en deze positie te versterken tegen de wil van het links-

georiënteerde en vooruitstrevende Waalse volk (Applaus op de communistische banken) 

Als communist en namens de communisten van België kan ik u slechts verklaren dat 

wij geen voorstel kunnen aanvaarden dat er op gericht is de duidelijk uitgesproken 

wil van het Waalse volk, dat in zijn meerderheid de socialistische oplossing van 

zijn volksbestaan is toegedaan, nog meer aan banden te leggen. 

Als Vlaming aarzel ik eveneens niet tegen dit voorstel partij te kiezen. Uw 

voorstel zal, in het kader van de huidige staatsstructuur, de kapitalistische 

bourgeoisie toelaten het ontwikkelingsproces te verhaasten van de verdrukking van 

het Waalse volk. 

Een volk dat een ander volk verdrukt, kan zelf geen vrij volk zijn, leerde ons 

Karel Marx. Als Vlaming leen ik mij niet tot de verdrukking van een ander volk. 

Maar bovendien is het uw oogmerk, het oogmerk van de C.V.P., dank zij het 

obscurantisme waarin gij het Vlaamse volk blijft dompelen, de volstrekte 

meerderheid te behalen in gevolge deze aanpassing, toegevoegd aan het 
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vrouwenstemrecht, en aldus uw wil op te dringen niet alleen aan het Vlaamse volk, 

maar ook aan het Waalse, onder hetwelk gij een kleine minderheid uitmaakt. 

Wanneer wij, als Vlaamse communistische vertegenwoordigers, het voorstel der 

aanpassing in de gegeven omstandigheden afwijzen, dan weet ik dat zulks door u op 

een demagogische en gemakkelijke wijze gaat worden uitgespeeld tegen onze 

gehechtheid aan de zaak van het Vlaamse volk. (Verschillende onderbrekingen 

rechts).  

Maar in tegenstelling tot wat ge beweert, grijpen wij niet naar de gemakkelijke 

oplossing, maar naar de juiste en de rechtvaardige. Het belang van het Vlaamse volk 

ligt niet bij wat gij voorstelt; het belang van het Vlaamse volk ligt niet bij een 

C.V.P.-meerderheid, die de kansen van het federalisme nog zou verminderen en die 

bovendien de vertegenwoordigster is van de reactie. Zo we als Vlamingen uw voorstel 

van aanpassing van het aantal zetels, buiten het federalisme om, afwijzen, is het 

onze wil het Vlaamse volk tegen de C.V.P. te verdedigen ( Gelach rechts )" 

De heer Marck: "Och arme! Och arme!" 

De heer Van Hoorick: "Wil dit zeggen dat wij tegen de evenredige vertegenwoordiging 

zijn? Neen, we zijn er voor. De evenredige vertegenwoordiging is trouwens door de 

werkende klasse en door de pioniers van het socialisme, op de partij van de 

reactie, op u veroverd. Trouwens, de integrale evenredige vertegenwoordiging 

bestaat niet in ons huidig kiesstelsel. Tienduizenden arbeiders zijn wegens 

futiliteiten, wegens kleine overtredingen, door het klasserecht, van hun stemrecht 

beroofd. De vereisten van het quorum en van het apparenteren brengen mede dat - 

voor wat de Vlaamse provincies betreft - één Vlaamse communistische gekozene hier 

17500 Vlaamse kiezers vertegenwoordigt, tegenover 11000 voor een C.V.P.-

vertegenwoordiger. De U.D.B., met 50000 stemmen in ons land, had slechts één 

gekozene. De communistische partij bekwam in de provincie West-Vlaanderen nagenoeg 

14000 stemmen zonder vertegenwoordiger." 

De heer Dupont: "Dat zal nu nog niet beteren" 

De heer Van Hoorick: "Maar het komt niet op bij u om aan deze onrechtvaardigheden 

een einde te stellen, vermits ze ditmaal in het voordeel zijn van de reactie. Wij 

zijn voor de evenredige vertegenwoordiging, voor het aanpassen van het aantal 

zetels aan de volkstelling, op één voorwaarde: dat is de verwezenlijking van het 

federalisme; het federalisme dat naast een Kamer met evenredige vertegenwoordiging, 

er een tweede instelt met gelijke vertegenwoordiging van de nationaliteiten; het 

federalisme dat aan het Waalse volk zal toelaten de democratische hervormingen te 

verwezenlijken zoals het Waalse vol dit wil; het federalisme dat bovendien het 

Vlaamse volk zal toelaten zich van aangezicht tot aangezicht te bevinden tegenover 

zijn werkelijke vijanden, niet tegenover het Waalse volk, maar tegenover de 

verdrukkende bourgeoisie, tegenover diegenen die het in de onwetendheid houden, die 

een kunstmatige nevel werpen op de klassentegenstellingen, de enige die werkelijk 

zijn." (Verschillende onderbrekingen rechts) 

De heer Dupont: "Hoe kan hij zich toch serieus houden?" 

De heer Van Hoorick: "Gij weet wel waarom gij ons het federalisme blijft weigeren: 

omdat gij er de volle betekenis van begrijpt omdat Wallonië aan uw reactionaire 

greep zou ontsnappen door het federalisme; omdat gij weet dat met het federalisme 

deze grote troef zou wegvallen voor de bourgeoisie die er in bestaat onenigheden 
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tussen onze beide volkeren te scheppen en nu eens het ene volk en dan eens het 

andere te benadelen naarmate de kapitalistische  belangen hun voordeel vinden in 

het ene of het andere landsgedeelte. Vandaar uw uitgesproken vijandschap tegen het 

federalisme, dat nochtans zijn oorsprong vond in Vlaanderen, al hebben de meesten 

zijner partijgangers, afkomstig uit de katholieke gelederen, het federalisme 

sindsdien afgezworen. Zolang gij niet toestemt in het federalisme zullen wij het 

status quo met betrekking tot de zetelverdeling verdedigen. 

Indien gij de zetelaanpassing doordrijft, en het zal zo zijn, zal zulk slechts een 

aanwakkering zijn om met nog meer kracht voor federalisme op te komen. Maar gij 

riskeert eerder de verwijdering tussen onze beide volken te vergroten, het behoud 

van België in gevaar te brengen en koren op de molen van de separatisten te 

scheppen. Gij geeft er u rekenschap van, want in zijn toelichting tot zijn verslag 

daarstraks zegde de heer de Vleeschauwer: “Wij moeten toch niet te ver gaan.” 

De heer De Vleeschauwer: "Waar staat dat?" 

De heer Van Hoorick: "Het is omdat wij de Belgische eenheid verdedigen en omdat wij 

willen dat het Vlaamse en het Waalse volk beiden zich vrij zouden kunnen 

ontwikkelen, dat het federalisme voor ons de enige oplossing is. Hetgene dat gij 

wilt doen, is niets anders dan het land in een nieuw conflict storten, tot het 

grootste profijt van de vijanden van onze twee volken, de kapitalistische 

bourgeoisie. (Gelach op de banken rechts) Door uw voorstel af te wijzen en het 

federalisme als enige oplossing aan te duiden, volbrengen wij onze plicht als 

Belgen, als Vlamingen en Walen, als communisten. Wij verdedigen het land tegen uw 

reactionaire doeleinden. Wij verdedigen het Waalse volk tegen de minderwaardigheid 

en tegen de ontzegging zijner sociaal-economische rechten, ontzegging en 

minderwaardigheid, die uw werk zijn door de weigering van het federalisme. Wij 

verdedigen het Vlaamse volk tegen de C.V.P.-plannen, die gij hoopt te kunnen 

doordrijven dank zij het voorstel der aanpassing der zetels. Het belang van het 

Vlaamse volk is niet de minderwaardigheid van het Waalse volk.  

De strijd voor de opheffing van de nationale ongelijkheden is een deel van de grote 

strijd der werkende klasse tegen de kapitalistische uitbating In deze strijd kunnen 

het Vlaamse en het Waalse volk zich niet laten verdelen, zelfs niet door de Vlaamse 

socialisten." 

De heer Van Eynde: " Is het daarom dat de stem van een Waalse kapitalist zwaarder 

moet wegen dan die van de Vlaamse arbeider?" 

De heer Van Hoorick: "Integendeel, de Vlaamse en Waalse werkers zullen samen deze 

strijd voeren en het land bevrijden van de nationale en sociale verdrukking, 

waarvan zij beiden het slachtoffer zijn"
325
.  

 

Deze interventie zal later de voorlaatste interventie ooit blijken van Van Hoorick in de Kamer 

namens de KPB. Het laatste wapenfeit was immers de hierboven al besproken „Wetsvoorstel ter 

verlening van uitstel voor de tenuitvoerlegging van zekere veroordelingen van minderjarigen 

omwille van gepleegde inbreuken op de veiligheid van de Staat‟. 
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Tegen de achtergrond van de Koude Oorlog vonden in 1949 de wetgevende verkiezingen plaats. 

Langs alle kanten kregen de communisten het te verduren: de CVP startte de campagne „als ge 

nooit meer wilt stemmen, stemt dan communistisch‟, de BSP hekelden hen als „verdelers van de 

arbeiders‟ en „handlangers van een vreemde mogendheid zonder wie het oorlogsgevaar niet 

opnieuw boven het hoofd zou hangen‟. Ook de andere partijen trokken de kaart van het anti-

communisme door middel van sluikcampagnes en laster. Maar daar bleef het niet bij: er werden 

tevens aanslagen gepleegd tegen communistische militanten en in sommige gewesten werd zelfs 

de politie ingeschakeld om communistische propaganda onmogelijk te maken326. Ook in Aalst 

was het niet anders. Zo wist „De Gazet Van Aalst‟ te zeggen: “Bij het horen van het woord communisme 

loopt het koude zweet langs de rug van schier elk mens. Communisme is synoniem van concentratiekamp, 

verbanning, sluipmoord, de bloedigste dictatuur die de wereldgeschiedenis ooit heeft gekend”327. Tevens waren de 

campagnes van alle partijen in het Aalsterse specifiek gericht op de niet-verkiezing van Van 

Hoorick. Niet onlogisch, gelet op de vereenzelviging van de KPB Aalst met de figuur Van 

Hoorick. Ondanks de positief geladen campagne van de KPB (een schril contrast met de 

moddercampagnes van hun tegenstanders) met eisen voor verhoging van de lonen en de sociale 

vergoedingen, het invoeren van de 40-uren week en een blijvende wedijver voor vrede gaat de 

partij kopje onder: van de 12,68% in 1946 bleef er maar een 7,49% van de stemmen over voor de 

communisten328. Van Hoorick raakte hierbij zijn plekje in de Kamer kwijt329. 

 

Van Hoorick werd daarop andermaal teruggeroepen uit zijn geliefde arrondissement om op 

nationaal niveau te gaan werken. Voortaan zou hij zich moeten bekommeren om de nationale 

propaganda van de partij. Meteen werd Van Hoorick geconfronteerd met de hierboven al 

beschreven starheid waarmee de partijorganisatie zich belastte. Zo vroeg Van Hoorick naar de ter 

beschikking zijnde budgetten, ten einde concrete voorstellen te kunnen uitwerken. Zijn vraag 

werd echter afgedaan als „te praktisch‟ en men kon hem geen bedrag noemen. Het rapport van 

Van Hoorick werd zodoende niet veel zaaks, met een veeg uit de pan van Lalmand tot gevolg330. 

 

De teleurstellende resultaten van de verkiezingen werden binnen de leiding van de KPB op 

typerende wijze geïnterpreteerd: niet de politieke lijn maar de uitvoering daarvan was mank 

gelopen. Ook Van Hoorick beaamde dit, en stelde op het Centraal Comité van 4 september „49: 

“L‟unanimité s‟est faite autour de la ligne politique”, terwijl hij de bezwaren van sommige groepen tegen 
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de politieke lijn afdeed als „eerder praktisch, maar niet theoretisch‟331. Ten einde het tij te keren 

kwam men tot het besluit dat de controle op die uitvoering moest worden verscherpt. Zodoende 

ging men over tot het aanwijzen van „nationale instructeurs‟ die op regelmatige tijdstippen de 

vergaderingen in de federaties moesten bijwonen. Ook Van Hoorick werd aangeduid als 

instructeur en kreeg de Waalse federaties Charleroi, Namen en Luik toebedeeld op aangeven van 

Lalmand die het nodig achtte dat Van Hoorick „de partij in Wallonië beter zou gaan leren 

kennen‟. Vermoedelijk wilde Lalmand daarmee de door hem zogenaamde „regionalistische 

neigingen‟ van Van Hoorick fnuiken. Hoewel Van Hoorick deze nieuwe partijorganisatie later als 

„onzinnig‟ zou gaan bestempelen kweet hij zich met verve van deze taak. Zijn verslagen werden 

immers door Lalmand als voorbeeld gesteld omdat deze blijk gaven van een „dialectische‟ 

ontleding van de situaties ten velde332.   

 

De hem opgelegde taken en verantwoordelijkheden konden Van Hoorick er echter niet van 

weerhouden zijn ondertussen traditioneel geworden 11-juli artikel te produceren, waarin hij zijn 

stokpaardjes nog eens kon laten draven: “Elke historische gebeurtenis werpt kostbare lessen af, die van 

groot belang zijn in de strijd van het werkende volk. Het is daarom dat de heersende klasse zich er steeds op heeft 

toegelegd de geschiedenis te vervallen. De reactie heeft niet geaarzeld, onder het oog van de levende getuigen der 

laatste tien jaar, haar versie van de geschiedenis vooruit te schuiven en in de brede kringen van het volk op te 

dringen, dank zij de machtige hefbomen van de pers en andere middelen waarover zij beschikt. Als de heersende 

klasse reeds mogelijk was de feiten te verdraaien van de tweede wereldoorlog, hoe zou het dan anders zijn voor wat 

een gebeurtenis betreft die bijna 650 jaar achter ons ligt. Wij bedoelen de Guldensporenslag van 1302, die wij 

vandaag herdenken. De Guldensporenslag was het gevolg van het hoogtepunt van een reeks sociale geschillen tot één 

enkel samengegroeid.  De strijd van en rond het jaar 1302 was in de eerste plaats een klassenstrijd, die het 

werkende volk tegenover de financiële oligarchie van die tijd plaatste, en die door de werkers gewonnen werd. Door 

deze gebeurtenissen en mede door de economisch ontwikkelde positie door beide Vlaanderen, was het  de Vlaamse 

volksklasse die toenmaals aan het hoofd marsel eerde van de strijdende ambachten van gans West-Europa. De 

reactie van vandaag heeft dit alles zeer goed weten te begraven. Zij heeft deze klassenstrijd van 1302 aan ons volk 

opgedist als een romantisch gevecht, omweefd met nationalistische slogans, die onze kapitalistische uitbuiters en 

machthebbers geen zeer doen. De katholieke en liberale Vlaamse bladen staan vol van dit gezwam. Zij verbinden 

de Guldensporenslag aan de bloedarmoedige resten van een taalstrijd, maar geenszins aan de hedendaagse strijd 

van de Vlaamse volksklasse zelve. Welnu, wat men ook zegge, de Guldensporenslag behoort tot de geschiedenis en 

tot de ontwikkelingsgang van de werkende klasse van Vlaanderen. Zoals toen de volksklasse opkwam voor 
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rekenschap inzake de reglementen der nijveraars, die door de patriciërs zelve werden opgesteld, zo eveneens strijdt 

het werkende volk vandaag voor medezeggenschap in de fabrieken en  ‟s lands economie. Zoals toen het beheer der 

patriciërs geen controle kende en drukkende belastingen werden geheven, zo eveneens is het vandaag het financie-

kapitaal dat zijn wil oplegt, terwijl het volk bezwijkt onder de belastingen voor de bewapening. Zoals toen de 

schepenen der patriciërs de lonen vaststelde en hun peil steeds naar benenden drongen, zo eveneens worden de lonen 

en de koopkracht der werklieden vandaag afgetakeld. In hun angst voor het verzet der volksmassa‟s gingen de 

middeleeuwse uitbuiters en verdrukkers steun zoeken bij de Franse koning. De teloorging van Frankrijks 

imperialistische macht en de opgang van de het Amerikaans kapitalisme, dat de sterkste burcht van de reactie is 

geworden, heeft er onze moderne potentaten toe gebracht dekking te zoeken achter Uncle Sam uit vrees voor het 

eigen volk dat zij afschuimen en waarvan zij de weerslag verwachten. Deze weerslag komt. Het Vlaamse volk is 

van nature uit langzaam in zijn reacties. De uitbarsting van 1302 werd verwekt door een vuur dat smeulde van in 

1225 toen de eerste ontevredenheid van sociale en bestuurlijke aard tot uiting kwam. Ook nu smeult het vuur. 

Onze vijanden weten het. Zij maken zich geen illusies over de uitslag der verkiezingen en over de achteruitgang die 

de Kommunistische Partij in de verkiezingen kende. Hun kapitalisctische wet waaraan zij gehoorzamen dwingt 

hen de bestaansvoorwaarden van het werkende volk, van de arbeiders, boeren en middenstanders, nog te verslechten 

en te bezwaren. Zij weten dat zij zulks niet ongestraft kunnen doen, en daarom steven zij naar een corporistsiche 

en autoritaire staatsvorm met Leopold III aan het hoofd enmet de zegen van Washington. Maar elke actie verwekt 

een reactie. De uitslag der verkiezingen, en de intrigues die zich intussen afspeelden, hebben velen het gevaar doen 

begrijpen. De troepen der werkende klasse hergroeperen zich. Zij maken zich slagvaardig. Vandaag herdenken wij 

de Guldensporenslag van 1302. Maar deze slag is niet uitgestreden, hij wordt voorgezet. En nieuwe uitbarstingen 

– waarvan de kracht nu opgestapeld wordt – zullen onvermijdelijk en andermaal de ridders met de gouden sporen, 

onze moderne kapitalisten, in de modder doen bijten”333. 

 

Na het referendum inzake de Koningskwestie, op 12 maart ‟50, werd duidelijk dat Leopold III 

alleen in Vlaanderen nog de meerderheid van de inwoners achter zich kon krijgen. Dit bleek 

genoeg touw te leveren aan de regering om zich aan te verhangen: de BSP eiste dat Leopold na de 

bevoegheidsoverdracht onmiddellijk het land zou verlaten terwijl de CVP, uiteraard voorstander 

van een terugkeer, de kans schoon zag om bij nieuwe parlementsverkiezingen de volstrekte 

meerderheid te veroveren, rekenend op het ingelijfde Vlaams-nationale kiezerspubliek. Er bleek 

geen akkoord mogelijk en de regering werd ontbonden. 

 

De verkiezingen van juni 1950 stonden dan ook vooral in het teken van de Koningskwestie. Voor 

de communisten in het bijzonder stonden de verkiezingen echter ook in het teken van de Koude 

                                                           
333 De Rode Vaan, 11 juli 1949 



 117 

oorlog, met de strijd tegen de oorlogsvoorbereidingen en het „atoomgevaar‟. Zo werd voor de 

KPB de „Oproep van Stockholm‟ voor de vrede één van de belangrijkste actiepunten. Het 

resultaat van de verkiezingen werd wederom een ontnuchterende affaire voor de KPB. Zo 

moesten er in de Kamer maar liefst vijf zetels worden prijsgegeven, waarmee ook de allerlaatste 

zetel van de KPB in Vlaanderen, bezeten door Frans Van den Branden, verloren ging. De partij 

leek nu helemaal gebroken: men zakte immers onder het vooroorlogse niveau van 1936.  

 

Op 11 augustus 1950 legde Boudewijn uiteindelijk de grondwettelijke af voor de Kamer en de 

Senaat. De ceremonie werd grondig verstoord door Julien Lahaut, volksvertegenwoordiger voor 

de KPB en tevens voorzitter, die de kreet „Vive la république‟ door de ether liet schallen. Dat 

bleef niet zonder gevolgen: enkele dagen later, op 18 augustus, werd Lahaut in zijn woning 

doodgeschoten door twee onbekenden. Voor Van Hoorick was dit nieuws een hevige schok: “Ik 

zit verbijsterd, aan de grond genageld. (...) Ik vergrendel de voordeur. Het is dus toch waar van die zwarte lijst 

waarvan we hebben gehoord en waarop een aantal van ons voorkomen. We hebben geen telefoon en vanuit Aalst is 

er geen trein meer naar Brussel. Die nacht slapen we niet”334.  

 

Ondanks de steeds nauwer worden Koude Oorlogsbeklemming putten de communisten kracht 

uit de woorden van hun heiland Stalin, die hen verzekerde dat de vrede bewaard zou blijven 

indien de volkeren die tot het uiterste verdedigden. Van Hoorick trekt er zo op uit langs 

fabrieken en wijken om er meetings te houden. Tevens schaart hij zich achter de 

vredesmanifestaties van 5 november ‟50, waar de grote opkomst der communisten hen onterecht 

deed vermoeden dat de impact van de partij veel groter was dan de verkiezingsuitslagen hen 

vertelden335.  

 

3.12. Verheffing van de organisatie   

 

 Naar aanleiding van het tiende nationaal congres van de KPB, gehouden van 23 tot 26 

maart ‟51, werd Van Hoorick belast met een voorbereidend congresverslag. Oorspronkelijk was 

de kameraad Borremans aangewezen voor deze taak, maar deze zijn verslag had niet de 

goedkeuring van Lalmand weggedragen, zodoende werd Van Hoorick aangesteld. Daarmee zou 

hij meteen worden uitgeroepen tot nationaal secretaris van de organisatie, en in die hoedanigheid 

deel uitmaken van het secretariaat van het Politiek Bureau336. Dit had een niet te onderschatten 
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impact op zijn carrière. Vanaf nu zou hij zich immers moeten gaan bezighouden met 

organisatietabellen, kadervorming, bedrijfscellen en dergelijke meer. Op die manier verloor Van 

Hoorick contact met de massa‟s waartussen hij zo graag vertoefde om de dagen voortaan te 

vullen met secretariswerk, ver van de actie. Tevens betekende dit ook dat Van Hoorick zelf de 

uitdrager werd van de door hem in zijn memoires zo gehekelde „regelneverij‟ van de partij. 

 

 Het verslag van Van Hoorick, tot stand gekomen na een gesprek met Auguste Lecoeur, de 

organisatiesecretaris van de Franse KP, en na enkele voorafgaande vergaderingen met de rest van 

het organisatiebureau, werd gekenmerkt door enkele typisch te noemen „kwalen‟ van de 

partijwerking, dewelke hierboven al even aangeraakt werden. Hoewel de memoires anders doen 

uitschijnen door toedoen van een interactie tussen heden en verleden en een veelvuldig gebruik 

van „inzichten die met de tijd zijn gegroeid‟337, was Van Hoorick wel degelijk niet immuun voor 

die „kwalen‟. Sterker nog, ook hier werd hij de uitdrager daarvan. Zo maakte ook Van Hoorick in 

de hierboven genoemde verslagen zich schuldig aan de overschatting van de eigen krachten (“De 

mogelijkheden tot heropbeuring van de Partij en de versterking van haar organisatie zijn aanwezig op dit ogenblik 

zelve”, “De invloed en de mogelijkheden van de Partij zijn onderschat geworden. Deze onderschatting verklaart 

onze onbekwaamheid om de geschapen mogelijkheden te benutten”338) en het steeds verwijzen naar de 

uitvoering van de partijlijn zonder ooit de partijlijn in vraag te stellen (“Dit bewijst dat ons 

organisatiewerk niet op het peil staat van de mogelijkheden geschapen door de juiste politiek van de Partij”, “We 

hebben ons te weinig gebogen over de methodes van toepassing, over het zoeken naar nieuwe methoden van 

werking”339). Anderzijds getuigen de verslagen ook van een kritische blik, waarbij werd gewezen op 

de “zware fout die voortgaat in de Partij te bestaan in de bureaucratische routine”, het ontbreken van durf of 

het niet voldoende aanwezig zijn van de bedrijfscellen, de te oude gemiddelde leeftijd (44) van de 

leden van het Centraal Comité, de “abstracte methodes van leiding” waarbij dikwijls te veel en tevens 

onrealiseerbare orders worden gegeven aan de lagere kaders en de aanwezigheid van eenzijdige 

beslissingen in bepaalde federaties. Van Hoorick distilleerde al deze punten netjes in concrete 

richtlijnen340. Het heeft er alle schijn van dat Van Hoorick, en latere rapporten van het 

Organisatiebureau bevestigen dat, noodgedwongen een evenwichtsoefening moest afleggen als 

                                                           
337 VAN HOORICK (B.), In Tegenstroom (…). Hierbij is het essentieel te vermelden dat Van Hoorick zélf die 
opmerking maakt in het voorwoord van „In Tegenstroom‟. Van een bewuste vergoelijking of een zichzelf als „apart‟ 
beschouwen mag Van Hoorick dus niet beticht worden. Zeker niet als men daarbij in rekening brengt dat alle 
herinneringen, ook de pijnlijke en de genante, in alle eerlijkheid worden tentoongesteld. Het lijkt er eerder op dat de 
genoemde verwarring tussen toenmalige en op het moment van het schrijven aanwezige inzichten ontstonden tijdens 
wat men „het vuur van het schrijven‟ zou kunnen noemen. De spontane, haast geschreven spreektaal waarin „In 
Tegenstroom‟ is opgesteld spreekt in het voordeel van deze these.  
338 Centraal Comité, 17 december 1950 
339 Centraal Comité, 17 december 1950 
340 De Rode Vaan, 24-25 maart 1951 



 119 

organisatiesecretaris, in die zin dat hij in zijn werk kritisch heette te zijn, maar dan ook weer niet 

„te kritisch‟. Het lijkt er ook op dat Van Hoorick in die optiek, ten einde niet „overijverig‟ te 

worden naar de zinnen van de leiding, bewust nagenoeg alle verslagen doorspekte met quotes van 

Lenin, Stalin en Lalmand zelf341.   

 

Het congres van maart ‟51, waar het hierboven besproken verslag van Van Hoorick werd 

geopenbaard, verliep zoals het in feite niet anders kon in de toenmalige KPB, namelijk in 

volledige eenstemmigheid. De thema‟s bestonden uit „de verknechting aan het Amerikaans 

imperialisme‟, „eenheid van actie in de strijd voor de vrede, de nationale onafhankelijkheid en de 

sociale vooruitgang om de arbeidersklasse naar het socialisme te leiden‟ en de strijd tegen de 

Duitse herbewapening, de afschrijving van de Belgische steenkoolmijnen en de tweejarige 

militaire dienstplicht342. Het thema van het federalisme werd terloops aangedaan, verzwelgend in 

de context van de Koningskwestie, de roep om een republiek en de Koude Oorlog. Spreker van 

dienst was „de man met de blik van staal‟ Edgar Lalmand, dewelke op deze wijze werd geciteerd 

in „De Rode Vaan‟: “Edgar Lalmand onderlijnt dan dat de fascisatie van het regime door de Amerikaanse 

imperialisten gewild is. Deze willen de gemarshalliseerde landen in koloniën veranderen. Leopold III zo zegt hij, 

was hun candidaat. Herinnerende aan de strijd van Juli 1950 wijst hij erop hoe de monarchie definitief 

gediscrediteerd was en hij stelt vast dat de monarchie, verouderde en veroordeelde instelling, in België nog slechts een 

werktuig is tot het vestigen van een dictatuur. In de handen van de reactie. De Communistische Partij is 

republikeins sedert haar ontstaan, onderlijnt Edgar Lalmand. Het is met de kreet „‟Leve de  Republiek!‟‟ dat zij 

de onvoorwaardelijke troonsafstand heeft geëist op het ogenblik waarop de „‟traditionele‟‟ partijen op bevel van 

Washington kapituleerden. Dit onderwoord knoopte terug aan met de oude republikeinse tradities, stevig in het 

hart van de werkende klasse geankerd. Wij zouden aan onze plicht ten overstaan van de democratie en van het 

socialisme tekort schieten indien wij toelieten dat de republikeinse gevoelens, opnieuw versmacht werden. De 

monarchie is een verouderde instelling, die gedoemd is te verdwijnen. In België is zijn niet anders meer dan een 

werktuig dat de reactie gebruikt om haar dictatuur op te dringen. En onder de toejuichingen  van de congressisten 

besluit onze kameraad uit dit hoofdstuk met de volgende verklaring: De communisten – Vlamingen of Walen – 

zijn oprecht aan hun gemeenschappelijke vaderland, België, gehecht. De communisten – Vlamingen of Walen – 

zijn besloten de vrije ontplooing van onze beide volkeren te bevorderen. De communisten – Vlamingen of Walen – 

stellen alles in het werk om de broederlijke eenheid der werkers van dit land tegen hun gemeenschappelijke vijand, 

                                                           
341 Centraal Comité, 17 december 1950; Organisatiebureau 28 februari 1950, 30 oktober 1950, 4 december 1950, 18 
december 1950; Centraal Comité 29-30 november 1952, Politiek Bureau, 2 augustus 1952 De Rode Vaan, 24-25 maart 
1951; VAN HOORICK (B.), In Tegenstroom (…) 
342 De Rode Vaan, 24-25 maart 1951 en VAN HOORICK (B.), In Tegenstroom (…) 



 120 

de Belgische bourgeoisie, te bezegelen. Daarom is het de Kommunistische Partij van België strijdt voor de instelling 

van een federatieve Staat die Vlaanderen, Wallonië en het Brusselse zal omvatten”343.  

 

Het werk binnen het organisatiebureau slorpte Van Hooricks energie zodanig op dat hij in deze 

periode weinig zijn „Vlaamse reflex‟ bleek te kunnen etaleren. Van Hoorick werd de grote 

commentator van de werking, zichzelf wapenend met rapporten, organisatietabellen en derdelijke 

meer. Deze documenten bevatten weinig andere elementen dan deze die we vinden in de eerste 

rapporten; er is eerder sprake van een haast volstrekte continuiteit, waarbij steeds dezelfde 

mankementen werden vastgesteld die op steeds dezelfde manier werden geinterpreteerd. Zoals 

eerder al gesteld werd Van Hoorick, meer dan wie ook in deze periode, de verpersoonlijking van 

de door hem zelf in zijn memoires zo gehekelde praktijken binnen de werking van de partij zoals 

de leiderscultus, de strakke bureaucratie, het centralisme, de eeuwige non-kritiek op de partijlijn 

en de focus op de uitvoering van de partijlijn. 

 

 3.13. De ‘Belgische cultuur’ van de KPB 

 

Na een  verslag van Lalmand stapte in 1953 het Centraal Comité af van het federalistisch 

standpunt. Er werd met „de dialectiek‟ gegoocheld. Als marxisten-leninisten moest, aldus 

Lalmand, „het nationale vraagstuk in het kader van de geschiedkundige voorwaarden van de 

beschouwde periode onderzoeken, daarbij rekening houdend zowel met de nationale als met de 

internationale toestand. Het doorslaggevend aspect is dat de politiek die door de regeringen sinds 

1947 gevoerd is geworden de nationale soevereiniteit van België rechtstreeks in het gedrang 

brengt. Tijdens de oorlog hebben Walen en Vlamingen hun eisen met nationaal karakter naar de 

achtergrond teruggedrongen om samen tegen de bezetter te strijden. Dat moet ook nu tegen de 

antinationale politiek, want het federalisme kan ons niet van de Amerikaanse voogdij bevrijden. 

De vrije ontplooiing van Vlaanderen en Wallonië is niet voorspelbaar in een België dat aan een 

vreemde macht is onderworpen. Zelfs indien Wallonië over een arbeidsmeerderheid en 

autonomie zou beschikken, kan het niet de weg van de maatschappelijke vooruitgang opgaan 

zolang het de politiek ondergaat die door de Amerikaanse miljardairs wordt opgelegd. De 

Belgische bourgeoisie legt er zich op toe de economische tegenstellingen tussen Vlaamse en 

Waalse arbeiders aan te wakkeren om de arbeidersklasse te verdelen en de klassenstrijd af te 

stompen. Daarom moet alles wat de eenheid van het land en van de arbeidersklasse ondermijnt 

worden bestreden.‟ 

                                                           
343 De Rode Vaan, 24-25 maart 1951 



 121 

Lalmand erkende wel dat er in de marxistische betekenis van het woord geen Belgische natie 

bestond maar beweerde tevens dat het „niet mogelijk is te bewijzen dat er een Vlaamse of Waalse 

natie bestaat in de zin van twee afzonderlijke entiteiten met elk een gemeenschap van taal, 

grondgebied, economisch leven en psychische vorming. Zij die in de Partij het federalisme 

voorstaan, zien in de groei van een Waalse en Vlaamse economie het vooruitzicht om tot twee 

naties te komen. Vandaar,‟ aldus Lalmand, „hun negatieve houding tegenover België dat volgens 

hen veroordeeld is nooit een natie te worden.‟ 

Tegen deze stelling haalde hij het voorbeeld aan van de 15de eeuw, toen de Boergondische staat 

werd gesticht en er een gemeenschappelijke beschaving van Vlamingen en Walen bestond. De 

algemeen secretaris beriep zich op de Belgische historicus Henri Pirenne om te gewagen van „een 

gemeenschappelijk Belgisch cultureel patrimonium‟, naast „elementen van gewestelijke Vlaamse 

en Waalse culturen‟.  

„Vermits de cultuur en haar ontwikkeling de weerspiegeling van de evolutie der economische en 

maatschappelijke verhoudingen is en deze verhoudingen alleen op het Belgische plan tussen de 

Belgische bourgeoisie en het Belgisch proletariaat bestaan, spruit daaruit voort dat de strijd tussen 

de proletarische cultuur en de burgerlijke cultuur op Belgische schaal moet worden gevoerd.‟ 

Kortom, de ontwikkeling van de geografische, economische en sociale Belgische entiteit zou 

hebben geleid tot de geboorte en ontwikkeling van een Belgische cultuur die de natuurlijke 

erfgenaam van de Vlaamse en regionale Waalse culturen zou zijn. 

Charles De Coster die zijn Vlaamse epos over Tijl Uilenspiegel in het Frans schreef, Emile 

Verhaeren die de medewerker van La jeune Belgique was en zijn eerste dichtbundel de titel Les 

Flamandes meegaf, Henri Pirenne die belangrijk werk aan de geschiedenis van de steden in de 

Nederlanden had gewijd, schenen in de culturele categorie die Lalmand had geschapen een plaats 

te vinden. 

 

Hoewel Van Hoorick in de voorafgaande vergadering van het Politiek Bureau enige, zij het 

schampere, kritiek liet blijken344, zal ook hij deze belgicistische visie ondersteunen op de 

daaropvolgende bijeenkomst van het Centraal Comité en zodoende Lalmand bijtreden: “Si 

j‟interviens aujourd‟hui à cette séance importante de C.C., c;est pour qu‟il ne subsiste pas de doute pour ce qui me 

concerne, qui ai participé à la lutte pour les droits du peuple flamand, qui était une lutte juste, je suis complètement 

d‟accord avec le rapport du cde Lalmand”. Hoewel Van Hoorick enkele jaren voorheen daar net tegen 

protesteerde, reduceerde hij de Vlaamse beweging hier tot een taalbeweging, dat werd misbruikt 

ten dienst van het imperialisme: “Une partie de ceux qui prétendent sauvegarder le langue flamande exigent 
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le fédéralisme et désignent le peuple wallon comme l‟ennemi. Ils refusent de voir que la langue flamende est menácée 

(sic) dans la période actuelle par la politique anti-nationale en anti-belge dictée parles impérialistes américains et 

que „‟L‟Europe unie‟‟ veut réaliser”. Zoals vroeger tijdens de bezetting bleek dat de Vlaamse taal geen 

belang zou hebben binnen de nieuwe structuren, zo werd ook nu het voortbestaan en het belang 

van de Vlaamse taal gehypothekeerd: “Rappelons-nous qu‟il y a 9 á 10 ans, il n‟y avait pas de place pour 

la langue flamande dans l‟armée d‟occupation allemande. De nombreux V.N.V. qui avaient rejoint l‟armée 

allemande, devaient adopter la langue allemande. Une lourde hypothèque pèse sur la langue flamande à la 

perspectieve d‟organismes supra-nationaux. Des réclamations se manifestent déjà en ce qui concerne le pool de 

charbon et de lárcier, où il n‟y a aucune place pour la langue  flamande”. Ten einde de Vlaamse taal te 

beschermen was het volgens Van Hoorick noodzakelijk om in deze nieuwe context het 

federalisme te laten varen en eerst en vooral de nationale onafhankelijkheid te verdedigen: “Cela 

signifie que si les Flamends veulent sauvegarder leur langue, il n‟y a qu‟une seule voie: la défense de l‟indépendance 

nationale de la Belgique et, par conséquent, d‟une union aussi étroite que possible dans la cadre de l‟Etat belge. 

Une partie de ceux qui prétendent sauvegarder ou développer la culture flamande refusent de voir que ce qui 

menance le patrimoine culturel, c‟est l‟anti-culturel, c‟est l‟anti-culture de l‟impérialisme américain. Pour défendre le 

patrimoine culturel des Flamands, comme celui des des Wallons, pour continuer le développement de la culture en 

Belgique, et seule une culture progressiste peut se développer – il n‟y a qu‟un voie: la défence de l‟indépendance de la 

Belgique, l‟union la plus étroite dans la cadre de l‟Etat belge. Voici quelques raisons, parmi de nombreuses autres, 

pour lesquelles nous rejetons le fédéralisme, dans les circonstances actuelles. Pour faire échec aux manoeuvres de 

diversion et de division, qui sont dirigées contre la lutte pour l‟indépendance nationale, il est nécessaire de: 1) 

prendre nettement position contre ceux qui veulent donner une base économique à ce qu‟ils appellent le mouvement 

flamand ou wallon. 2) combattre toute inégalité dans le domaine linguistique, culturel ou administratif et d‟y 

remédier par des propositions concrétes. Beaucoup de nos camarades dans nos rangs se sentent gênés de manifester 

leur attachement à la patrie belge. Mais des centaines des nôtres ont versé leur sang, ont même trouvé la mort dans 

la défense de la patrie. Il y a peut-être quelques milliers qui nous désapprouveront. Ils ne sont que les instruments, 

conscients ou onconscients, de la bourgeoisie qui ont jeté le drapeau de l‟indépendance national par dessus bord. 

Mais ne perdons pas de vue qu‟ils ne sont que quantité négligeable. Mais par contre il y a des centaines de milliers 

pour lesquelles l‟attachement à la Nation, à la Belgique, le sentiment national sain, ne sont pas de vains mots. 

C‟est à leur tête, à la tête des patriotes, que nous devons nous placer. Nous n‟y réussirons que si nous agissons 

hardiment plutôt que d‟adopter une attitude hésitente. Nous avons déjà réussi une fois dans l‟histoire de la 

Belgique de relever le drapeau belge, et cela pendant les années de guerre, contre l‟occupation allemande. Dans la 

mesure nous relèverons le drapeau belge tricolore et le proterons en avant, nous forgerons le véritable front 
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patriotique pour chasses de notre territoire les impérialistes”345. Hoewel Van Hoorick altijd met vuur het 

federalisme had bezongen, was hij dus nu ook de mening toegedaan dat in de huidige 

omstandigheden het best een unitaire politiek kon beleden worden. De Koude Oorlog, het steeds 

toenemende isolement van de partij en het groeiende amerikanisme maakte dat Van Hoorick tot 

het einde van zijn dagen binnen de KPB het federalisme op stal zou laten en de unitaire lijn 

onderschrijven. Zo schreef Van Hoorick na zijn afscheid van de KPB in een brief aan Burnelle, 

die onder meer vroeg wat de beweegredenen van Van Hoorick waren geweest, het volgende over 

de unitaire politiek: “(…) Parce que, dans les circonstances actuelle en Belgique, le Parti ne peut se renforcer 

que par une politique unitaire. Je dirai même que le Parti se liquidirait graduellement sans une politique 

unitaire”346. Een belangrijk detail schuilt in de onderlijning die Van Hoorick aanbracht, waarmee 

hij benadrukte dat deze oplossing de beste was gegeven de huidige omstandigheden, maar niet in 

andere. 

 

3.14. De desillusie rond het Stalinisme en het afscheid van de KPB 

  

 Het hoe en waarom rond het uiteindelijke vertrek van Van Hoorick uit de KPB bestond 

uit een heel arsenaal aan facetten.  Ten eerste kan men verwijzen naar de dood van Stalin in ‟53 

en de onthullingen van de uitwassen van zijn regime in ‟56. Eigen aan het communistische geloof, 

of wat men de „partijcultuur‟ zou kunnen noemen, heerste er een sterke leiders- en 

persoonscultus binnen de KPB. Ook Van Hoorick was daar niet ongevoelig aan, en ook hij keek 

naar Stalin als de grote heiland en naar de Sovjet-Unie als het beloofde land. De verering was 

echter blind: voor de zich opstapelende onheilstijdingen omtrent de Sovjet-Unie en de 

achtervolgingswaan van Stalin werden de ogen en oren gesloten. Stalin was immers onfeilbaar, 

het grote voorbeeld, en zulke berichten konden alleen maar vals en afkomstig van de 

Amerikaanse imperialist zijn. Bij de dood van Stalin in ‟53 sprak Van Hoorick: “(…) Stalin die 

gezegd heeft dat mensen het grootste kapitaal zijn. Zonder Stalin en de Sovjet-Unie zouden wij vandaag nog onder 

de laars van de hitleriaanse bandiet hebben gelegen. Aan de arbeiders van heel de wereld heeft Stalin de weg 

gewezen. Hij heeft ons hoop, kracht en vertrouwen gegeven in een bevrijdende dageraad. Hij heeft de Sovjet-

economie van de overwinning totoverwinning gevoerd, terwijl bij ons de betogende vrouwen die opkomen voor de 

verdediging van hun werklozensteun door de politie bij het haar worden weggesleud. De koloniale verdrukkers 

ranselen de rug van de zwarte proletariër maar hebben niet kunnen beletten dat die zich heeft opgericht om  de blik 

te wenden naar Stalin, het bevrijdende licht uit het oosten. De grote figuur van Stalin die het historisch wereldbeeld 

heeft veranderd, die dit tijdperk heeft beheerst, het stalinistische tijdperk. Onze tegenstrevers betitelen ons smalend 
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als stalinisten. We zijn er hen dankbaar om, het is een eretitel”347. De twijfel was Van Hoorick in de loop 

der jaren wel komen bestoken, naarmate de berichten over en vooral de onwaarschijnlijke 

verklaringen van het Stalinregime toenamen. Zo had hij ook tijdens een reis naar de Sovjet-Unie 

verbaast opgekeken toen hij van uit het moderne Moskou afreisde naar de oude stad Zagorsk, en 

er naar eigen zeggen “in de middeleeuwen werd gestort”348. De onthullingen van Chroesjtov over het 

Stalinregime, aan de wereld geopenbaard in ‟56, bracht bij Van Hoorick een diepe gewetenscrisis 

teweeg: “de processen waarbij echte communisten ter dood veroordeeld waren, hadden we goedgepraat. De 

excommunicatie van Tito en de Joegoslavische communsitenbond hadden we zonder verpinken aanvaard. We 

hadden zelfs ons steentje bijgedragen in hub verguizing. Stalin hadden we verheerlijkt. Nu stonden we tegenover ons 

geweten. Waren wij niet medeplichtig aan de moorden, de deportatie van miljoenen, het schrikbewind dat nu werd 

blootgelegd? De onschuldigen waren gerehabiliteerd maar konden niet opstaan uit hun graf”349.  

Dit was echter voor Van Hoorick slechts de druppel die de emmer deed overlopen. De 

rechtstreekse aanleidingen voor zijn vertrek uit de KPB moeten immers eerder worden gezocht 

binnen de partij zelf. Vooreerst was het zo dat de rol van „grote man‟ binnen de KPB voor Van 

Hoorick grotendeels was uitgespeeld ten gevolge van de nieuwe wind die doorheen de partij woei 

in de loop van 1954. Dat was immers de periode waarin het sectarisme van de partij werd 

aangeklaagd door enkele nieuwe leden van het politiek bureau. Van Hoorick was het met hen 

eens geweest en had zodoende de hand in eigen boezem gestoken door zichzelf deels 

verantwoordelijk te stellen voor die praktijken, in zijn hoedanigheid als organisatiesecretaris: “In 

die hoedanigheid had ik als één van de eersten moeten inzien hoe de partijlijn en de ordewoorden indruisten tegen 

hun toepassingsmogelijkheden en hoe zij niet van aard waren om de massa‟s te mobiliseren”350. 

Ten tweede ging het ook om een theoretisch-inhoudelijke kwestie. In maart 1956 had Chroestjov 

verklaard dat „in de huidige omstandigheden de arbeidersklasse in een aantal kapitaliastische 

landen, mits een stabiele meerderheid in het parlement te veroveren, dit orgaan van de burgerlijke 

democratie tot een waarlijk instrument van de wil van het volk te maken‟. Deze uitspraak bracht 

heel wat verwarring teweeg bij de leden van de KPB. Zij hadden immers steeds de parlementaire 

weg naar het socialisme verworpen ten voordele van de revolutionaire. Nu moest er echter 

worden uitgemaakt of de stelling van Chroestjov over de verwezelijking van het socialisme langs 

parlementaire weg al dan niet gold voor België. Van Hoorick meende dat alle objectieve 

voorwaarden in die richting wezen maar dan moest er meteen rekenschap worden gegeven aan 

het feit dat de sociaal-democratische arbeidersbeweging in deze strategie het bijzonderste element 
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zou gaan vormen. Volgens hem moest er opgehouden worden met electorale concurrenten van 

de socialisten te zijn, zeker op die plaatsen waar geen enkele communistische kandidaat een schijn 

van kans had. Bovendien moest er worden gekapt met de praktijk om zelf „massa-organisaties‟ te 

vormen die in feite alleen maar skeletten waren en moest tevens de communistische pers een 

linkse spreekbuis van de socialistische arbeidersbeweging worden. De niet meteen op verandering 

tuk zijnde Lalmand sprak na dit betoog van Van Hoorick op het Centraal Comité: “Bert Van 

Hoorick, le liquidateur du Parti Communiste”351. Hoewel Van Hoorick deze boutade niet meteen kon 

appreciëren zag hij toch niet langer enig perspectief binnen de partij. Na een geslaagde 

samenwerking met de socialisten in Aalst raakte hij ervan overtuigd dat de partij niet langer meer 

de rol speelde van voorhoede van de arbeidersklasse. Dit werd voor hem niet alleen een kwestie 

van partijbelang maar ook één van persoonlijk gemis van nauw contact met de massa‟s, van in het 

midden van de arbeidersstroom te staan. Van Hoorick trachtte nog een ideologische oplossing uit 

te broeden maar deze ideeën werden meteen afgeschoten door de partijleiding. Bovendien had 

Van Hoorick in de Aalsterse gemeenteraad de Sovjet-Russische tussenkomst in Hongarije 

veroordeeld.  

Begin 1957 verscheen in „Le Soir‟ een bericht waarin werd beweerd dat Van Hoorick uit de KPB 

ontslag had genomen en zijn aansluiting had gevraagd bij de BSP. Hoewel er geen letter van waar 

was moest Van Hoorick stelling nemen: “Ik vocht mijn innerlijke strijd uit. Mijn gemoed zei nee, de rede 

zei ja. Wat kon ik in de partij nog anders doen dan vegeteren. Mijn plaats was bij de arbeiders van mijn stad, 

mijn streek, beter was het te kunnen spreken waar zij zich bevonden dan te moeten zwijgen in de leeglopende 

gelederen van de partij die haar eigen finaliteit niet meer zag en niet meer wist op welk been te staan”.352 

Van Hoorick bevestigde zodoende het persbericht, nam ontslag en verklaarde te willen toetreden 

tot de BSP mits haar nationaal bureau ermee zou instemmen. De communistische pers reageerde 

laconiek met de kop: “Tant pis pour Bert Van Hoorick”, hoewel zijn vertrek een hele schok 

betekende voor vele communistische militanten, niet in het minst in het Aalsterse.  
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IV. DE POLITIEKE EVOLUTIE EN HET FLAMINGANTISME VAN  

VAN HOORICK: EEN MOGELIJK BESLUIT 

 

 

 De weg die Van Hoorick aflegde van flamingantisme naar communisme was een haast 

natuurlijke, door de veranderende omstandigheden van de tijd gemodelleerde evolutie, waarin 

opportunisme of „gedaanteverwisselingen‟ geen rol speelden. Als jonge rekel was Van Hoorick 

opgegroeid in de meest gunstige tijd,  plek én omstandigheden voor het cultiveren van Vlaamse 

sentimenten: het begin van de jaren ‟30 vormden een klimaat waarin de Vlaamse strijd een 

heroïsche aanblik kreeg voor de jeugd, niet in het minst door de gehanteerde beeldvorming van 

een strijd tegen het (Franstalige) establishment, waarmee zou worden afgerekend zoals de 

Vlaamse boeren hadden afgerekend met de „leliaerts‟, zodoende de Vlaamse strijd in een episch 

licht plaatsend. De „heimatliteratuur‟ van Rodenbach, Gezelle en diens meer waarin de jeugd 

werd ondergedompeld en de daarmee verwante jeugdbewegingen, vaak bedeeld met een non-

conformistische inslag, deden de rest. In het Aalsterse vertoonde het Vlaams-nationalisme nog 

een extra dimensie die de aantrekkingskracht ervan nog vergrootte: de link met het Daensisme en 

de tot de verbeelding sprekende figuur pastoor Daens. Van die figuur ging ook een zeker non-

conformisme uit: de koppige pastoor die zijn boekje te buiten ging uit verontwaardiging over het 

onrecht die hij te zien kreeg. Van Hoorick had het flamingantisme echter al met de papfles 

meegekregen, met een daensgezinde moeder en een stiefvader die zich bewoog binnen de lokale 

Vlaams-nationalistische kringen. Al deze elementen (de aantrekkingskracht van de non-

conformistische en epische beeldvorming rond het flamingantisme, het specifieke tijdsbestek, de 

bijzonderheid van de lokale politieke situatie en de invloed van de flamingante ouders) maakten 

dat de keuze van Van Hoorick om aanvankelijk met de Vlaamse beweging te dwepen haast 

vanzelfsprekend te noemen was. De jonge leeftijd van Van Hoorick en de heroïek in de 

beeldvorming zorgde ervoor dat zijn flamingantisme zich toen vooral kenmerkte door 

romantisme en kinderlijke naïviteit. Bovendien was het een compleet a-politiek flamingantisme, 

dat zich vooral uitte in ronkende verzen opgesteld in een pompeuze en gezwollen taal. De sociale 

elementen daarin waren verwaarloosbaar. Ook op politiek vlak was Van Hoorick nog op de dool. 

In deze zoektocht wist Van Hoorick echter een doorgedreven ijver naar kennis te tonen, wat zijn 

blik deed verruimen en zijn maatschappelijke visies een meer mature en meer duidelijk 

vormgegeven aanblik verschafte. Die verruiming duwde Van Hoorick meer en meer naar de 

sociale werkelijkheid en tegelijkertijd naar de toen in zwang zijnde sociale theorieën. Deze 
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evolutie in Van Hooricks denken stond haaks tegenover de evolutie die de Vlaamse beweging 

toendertijd maakte: terwijl Van Hoorick meer en meer in de richting van het socialisme begon te 

denken raakte de Vlaamse beweging meer en meer op drift in de fascistische wateren. Naarmate 

de tijd voortschreed werd de polarisering en de radicalisering steeds voelbaarder en 

onvermijdelijker. De razendsnelle overgang van Van Hoorick van de AVS-gelederen over de 

ISAOL naar de KPB moet in die beweging begrepen worden. Alles veranderde immers aan een 

verschroeiend tempo, zowel Van Hooricks denken als de maatschappij, evenals de ideologieën 

van de respectievelijke organisaties. De steeds linksere gedachtengang van Van Hoorick en de 

daarmee gepaard gaande afkeer van het fascisme en corporatieve ideeën verplichtte Van Hoorick 

de Vlaamse beweging achter zich te laten. Dit was echter niet van harte: Van Hoorick wou de 

Vlaamse beweging niet achterlaten, hij had integendeel het gevoel dat de Vlaamse beweging hém 

achterliet door de volgens hem verkeerde richting die ze was ingeslagen. Het anti-fascisme van 

Van Hoorick kreeg zo naast de ideologische een persoonlijke dimensie: zijn eerste liefde, het 

flamingantisme, was door toedoen van het fascisme een onmogelijke liefde geworden. Deze 

dimensie werd een heel belangrijke voor de latere „Vlaamse reflex‟ van Van Hoorick, zoniet de 

belangrijkste. Immers, Van Hoorick bleef waken over de richting van de Vlaamse beweging, en 

waarschuwde steeds voor dezelfde reactionnaire krachten die de beweging trachtten te „kapen‟.  

 

Van Hooricks keuze voor de KPB en zijn noodgedwongen afscheid van de ISAOL moet ook in 

diezelfde multilineaire radicalisering gezocht worden. De ISAOL had immers, als 

satelietbeweging van de BWP, zijn consequente linksheid verloren. Zodoende kan men stellen, 

zoals Jef Turf dat al deed, dat “wie consequent links wilde zijn in de jaren dertig communist moest 

worden”353. De KPB was echter geen ideale plek om te vertoeven voor een flamingant. Ook al was 

de roots van de communistische beweging in Vlaanderen nauw verbonden met deze van de 

Vlaamse beweging was dit element toch al stevig afgezwakt geweest doorheen de jaren. Zo was 

de voertaal in de KPB zonder discussie het Frans. Bovendien zou die verbondenheid nooit meer 

terugkeren: de KPB zou geregeld nog wel een Vlaamse strategie uitbroeden, maar dat zou nog 

alleen nog uit politieke overwegingen gebeuren.  

 

Vóór de oorlog was zo een Vlaamse strategie nog nodig geacht door de KPB, en waren er tevens 

nog genoeg Vlaamse elementen aanwezig geweest binnen de partij om dit te kunnen dragen. 

Daarin was de figuur van Van Extergem een belangrijke factor. Deze was immers ook afkomstig 

uit de Vlaamse beweging, en net als Van Hoorick had het anti-fascisme hem naar de KPB 
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gedreven. De Vlaamse strategie van de KPB, met de specifiek voor deze taak opgerichtte VKP, 

bestond dan ook vooral uit het trachten de Vlaamse beweging te onttrekken aan de fascistische 

invloed. De oprichting van de VKP had echter als neveneffect dat de flamingantische elementen, 

met Van Hoorick daarbij gerekend, binnen de partij de mogelijkheid schoon zagen hun 

flamingantisme meer te etaleren. Zo kon de dan nog niet zo strak gecentraliseerde KPB niet 

verhinderen dat de VKP wel héél flamingantische voorstellen naar voren schoof, zeker naar 

maatstaven van de KPB. Hoewel deze VKP, die zich profileerde als een linkse factor in de 

Vlaamse beweging, op het lijf stond geschreven van Van Hoorick moet zijn belang binnen die 

VKP niet overdreven worden. Ten eerste was Van Hoorick binnen de partij nog een nieuweling 

en moest hij zodoende tegenover iemand als Van Extergem het onderspit delven. In die optiek 

kan men stellen dat Van Hoorick de standpunten van de VKP wel onderschreef, en zelfs 

bejubelde, maar men kan hem er zeker niet als één van de grote architecten van beschouwen. Ten 

tweede is de fysieke afwezigheid van Van Hoorick, door toedoen van zijn militaire dienst, ook 

een obstakel om hem als een voorman van de VKP te beschouwen. 

 

De oorlog schudde de KPB grondig door mekaar in het nadeel van de Vlaamse werking: Van 

Extergem liet het leven, de eerder Belgicistische en sterk autoritaire Lalmand werd de grote man 

en bovendien stapte de KPB in een regering van nationale unie. De VKP en de daarbij gepaard 

gaande federalistische opvattingen werden het kind van de rekening voor de nieuwe 

compromissen die het succes en de daarbijgaande kiezersaantallen moesten behouden. Voor Van 

Hoorick was dit een teleurstelling, wat hem er echter niet van weerhield de unitaire lijn te 

verdedigen. Wanneer de KPB even later in de oppositie belandde werd deze unitaire lijn echter 

vervangen door een federalistische, waar Van Hoorick zich als een enthousiaste voorstander en 

uitdrager van profileerde. De jaren die daarop volgden trachtte Van Hoorick zich meer en meer 

het profiel van „Vlaamse communist‟ aan te meten door binnen de partij zoveel mogelijk met de 

Vlaamse zaak verwante dossiers en te schrijven artikels naar zich toe te trekken. Zo stortte Van 

Hoorick zich op het thema van de incivieken, het federalisme „an sich‟, de IJzertoren, de 

betekenis van 11 juli 1302 en diens meer.  

 

De “Vlaamse reflex” van Van Hoorick binnen de KPB moet zodoende vooral begrepen worden 

als een sterke voorkeur voor het behandelen van „Vlaamse aangelegenheden‟, en niet als van de 

KPB afwijkende opvattingen over het nationale vraagstuk. Van Hoorick was immers in de eerste 

plaats communist en lid van de KPB; voor de elementen van leiderscultus, centralisme, 

bureaucratie en dogmatische partijlijnen (samen te vatten als „Stalinisme‟) die op dat moment 
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eigen waren aan de partijcultuur van de KPB was Van Hoorick dan ook niet immuun. Sterker 

nog: men kan niet anders zeggen dat Van Hoorick een echte partijprosoliet was en dat de toen in 

zwang zijnde uitspraak “in mijn leven zijn drie dingen belangrijk: de Partij, de Partij en de Partij” 

ook op hem van toepassing was.  

 

De visies van Van Hoorick over de Vlaamse zaak weken dan ook nauwelijks af van deze van de 

partijlijn, dewelke echter problematisch te noemen waren. De communistische ideologie voorzag 

immers in een „natieoverschrijdende identiteit‟ van de arbeidersklasse, louter en alleen door hun 

klasse met mekaar verbonden. Een ander, voor Van Hoorick van kapitaal belang zijnde, kenmerk 

van de partij was echter deze van de anti-fascistische partij bij uitstek te zijn. En in die 

hoedanigheid werd de KPB verplicht zich te mengen in het strijdgewoel rond de Vlaamse 

beweging en zijn voortbestaan. De discrepantie tussen deze twee elementen zorgden ervoor dat 

de ideologie alleen in een gevaarlijke spreidstand kon gerechtvaardigd worden. Van Hoorick werd 

niet toevallig de man binnen de KPB die deze ideologische gymnastiek zou gaan uitdragen: de 

partijleiding vond zo een manier om van Hooricks niet altijd gewenste Vlaamse sentimenten te 

kanaliseren, en Van Hoorick zelf kreeg zo de mogelijkheid om de twee voornaamste kenmerken 

van zijn denken te verenigen. 

 

Die twee kenmerken bestonden uit een sterk anti-fascisme en, uiteraard, het communisme. Eén 

van de voornaamste redenen, naast de puur ideologische, waarom Van Hoorick het fascisme 

verfoeide bestond nu in het feit dat het de Vlaamse beweging had misbruikt. Zoals hierboven al 

gesteld had dat ook een persoonlijke dimensie. Het beschermen van de Vlaamse beweging tegen 

„foute invloeden‟ werd dan ook voor Van Hoorick een persoonlijke queeste. Die „foute 

invloeden‟ werden door Van Hoorick naarmate de tijd en de omstandigheden veranderden 

ingevuld door verscheidene spelers, die allen met mekaar verbonden waren in een vijandelijk 

verbond dat de Vlaamse beweging en de Vlamingen ging misbruiken voor doelen die deze van 

Vlaanderen niet konden zijn. De vijanden waren dus talrijk, en bovendien spanden zij samen in 

een voor Vlaanderen ongunstig zijnde complot. Om een voorbeeld te geven: de CVP was een 

vijand omdat zij stemmen wilde ophalen in de door het VNV lamgeslagen Vlaamse beweging, 

waarmee de Vlaamse beweging weer naar het foute perron zou worden gerangeerd. Bovendien 

zou dat perron datgene zijn die de Vlaamse beweging op de trein van het kapitalisme zou zetten, 

waarmee deze Vlaamse beweging van het ene naar het andere misbruik spoorde. Later, wanneer 

de Koude Oorlog prangender werd, kwam daar nog het station „Amerikaans Imperialisme‟ bij. 

Van Hoorick paste in zijn constructie zodoende niet alleen zijn eigen stokpaardjes in, maar ook 
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deze van de partij. De partij was immers hoe dan ook gekant tegen de CVP, de reactie, het 

kapitalisme en het Amerikaanse imperialisme, of daar nu de factor „Vlaamse beweging‟ bij 

betrokken werd of niet. Hoewel Van Hoorick een nogal theoretische en complexe constructie 

opzette waarvan de finesse de meeste arbeiders wel zal ontgaan geweest zijn, was de enig 

mogelijke manier om flamingantisme een plaats te geven binnen de autoritaire, strak 

gecentraliseerde KPB deze van het verhaal van de gemeenschappelijk vijanden; waarmee het 

beeld bedoeld wordt waarin de KPB en het communisme dezelfde vijanden bezaten als de 

Vlaamse beweging. 

 

Het federalisme van de KPB die vooral werd uitgedragen door Van Hoorick was echter nogal 

tweeslachtig van aard: men ijverde immers voor een „autonomie voor de gewesten ter 

ondersteuning van de Belgische eenheid en onafhankelijkheid‟. Met die „Belgische 

onafhankelijkheid‟ doelde men op de steeds groter wordende druk en inmenging van de 

Verenigde Staten (cfr. Marshallplan en de voorwaarden die daarvoor gesteld werden). Dit maakte 

dat Van Hoorick nóg een element in de constructie moest toevoegen. Daarmee werd het echter 

onduidelijk waar de KPB eigenlijk heen wilde, of met andere woorden: de constructie kreeg twee 

benen die steunden op tegenovergestelde eisen. Desalniettemin bleef men hierin aanhouden, en 

dit nog tot 1953. De redenen daarachter bestonden uit een amalgaan van zowel politiek-

opportunistische als ideologische redenen, samen met de dwingendheid van de internationale 

situatie. Ten eerste wilde men met het federalisme de Vlaamse beweging naar links trekken, uit de 

handen van de rechtstreekse tegenstanders, zoals men vóór de oorlog had getracht, echter zonder 

succes. Men geloofde nu in het welslagen daarvan, gezien de naoorlogse sterkte van de 

communistische gelederen. Tevens moest het federalisme de Waalse beweging (cfr. Renardisme) 

in het juk van de KPB krijgen. Langs de andere kant besefte men dat men het land niet mocht 

verdelen, daar het gevaar loerde van „de Amerikaanse imperialist‟ die de Belgische natie zou 

ondermijnen en naar zich toe trekken. Echter, naarmate de frictie tussen Oost en West toenam, 

nam het belang en het gewicht van de KPB af. Dit zorgde ervoor dat tegen het jaar 1953 de 

speidstand onhoudbaar werd. Ook Van Hoorick besefte dit, ook al betreurde hij het afscheid van 

het federalisme: voortaan zou hij immers zijn jeugdliefde niet meer kunnen bezingen.  

 

Waar Van Hoorick nu juist moet geplaatst worden in het politiek-ideologische veld is niet 

eenduidig te zeggen. Een „typische‟ communist was hij niet, gezien zijn Vlaamsnationale roots, en 

uiteraard was hij geen „typische‟ flamingant, daarvoor was de KPB een te ongeschikte plek. Van 

Hoorick vertoont nog de meeste gelijkenissen met de figuur van Van Extergem, maar zoals in het 



 131 

voetbal Pélé en Van Basten moeilijk te vergelijken zijn omwille van het niet vergelijkbare 

voetbalspel in de respectievelijke tijden waarin zij actief waren, kan men die vergelijking niet 

consequent noemen. Beiden hadden ze wel een roots in de Vlaamse beweging en beiden waren 

actief binnen de KPB, maar daar houdt de vergelijking wel op: andere tijden, andere invulling, 

andere rol binnen de partij en andere omstandigheden binnen én buiten de partij.  

 

In sommige literatuur laat men Van Hoorick opdraven als een „nazaat van het daensisme‟. Dit is 

echter een schromelijke overdrijving. Het daensisme beleefde in Van Hooricks jeugd zijn 

zwanenzang en dit kan zodoende geen rechtstreekse invloed zijn geweest. Zijn ouders hadden er 

wel enig affeniteit mee gehad, maar ook zij waren al lang meegegaan in de evolutie waarin de 

Frontpartij de daensisten meer en meer gingen opslokken. Langs de andere kant mag ook niet 

worden beweerd dat Van Hoorick helemaal geen band heeft gehad met het daensisme. Zo moet 

het non-conformisme van Daens wel een element zijn geweest dat Van Hoorick aansprak, 

evenals deze van zijn sociale strijd. Echter, deze invloeden refereren meer naar de figuur Adolphe 

Daens dan naar de beweging van het daensisme, die zoveel meer was dan pastoor Daens alleen 

en eigenlijk vooral rond Pieter Daens en Karel-Leopold Van Opdenbosch had gedraaid. De 

invloed van het daensisme op Van Hoorick kan men zodoende ten hoogste, om de woorden van 

de heer Hemerijckx te gebruiken, „symbolisch‟ noemen. Van Hoorick heeft zich wel over de 

erfenis van het Daensisme bekommerd, waarbij, typerend voor van Hoorick en in het verlengde 

van zijn “Vlaamse reflex”, hij de herinnering aan het Daensisme zo ver mogelijk trachtte te 

distantiëren van het VNV.  

 

Concluderend kan men stellen dat Van Hoorick binnen de KPB in de eerste plaats communist en 

stalinist was, en er louter en alleen binnen dat kader en in die hoedanigheid een “Vlaamse reflex” 

op nahield. Die “Vlaamse reflex” bestond er vooral in de Vlaamse casus te incorporeren in het 

communistische discours en de Vlaamse beweging (met het daarmee samenhangende daensisme) 

en de herinneringen eraan te onttrekken aan fascistische en reactionnaire krachten, waar ook het 

kapitalisme en het Amerikaanse imperialisme werden bijgerekend.   
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V. Bijlage: Lijst met selectie van redevoeringen en onderbrekingen in de Kamer der 

Volksvertegenwoordigers354 

 

 

KPB ('46-'49) 

 

Datum Onderwerp 

8 maart '46 Intrede in de Kamer 

26 maart '46 Interpellatie rond de dynamitering van de IJzertoren 

28 maart '46 Discussie over deze interpellatie en de gebundelde interpellaties van M. Eyskens, 

Duvieusart, Lahaye en Fayat 

2 mei '46 Interpellatie bij discussie over het budget van Buitenlandse Zaken. Een rede 

over anticommunisme, de Duitse industrie (met een nazi-verleden), Oost-

Europa en het Ijzeren Gordijn. 

7 mei '46 Interpellatie bij discussie over het budget van Landbouw. Een rede over 

coöperatieven, pensioenen etc. 

12 juni '46 Onderbrekingen bij het discours van M. De Schryver over de regering in het 

algemeen 

3 december '46 Aanvullingen bij de interpellatie van M. Dejace over de prijzenpolitiek, daarna 

rede over prijzen en de looierij Schotte. 

23 januari '47 Bij het wetsontwerp tot akkoord van herstelbetalingen een rede over 

oorlogsschade, de heropleving van de Duitse industrie en territoriale 

rectificaties. 

29 januari '47 Wetsvoorstel betreffende de oprichting van een Nationaal Gedenkteken van het 

fort van Breendonk 

6 februari '47 Bij begroting van Buitenlandse Zaken rede over de USSR, de Spaanse kwestie, 

uranium, etc. 

4 maart '47 Rede over de toestand van de schoenmakersindustrie in Aalst en Izegem. 

23 maart '47 Rede over de kolenpolitiek. 

6 mei '47 Tussenkomst over de N.I.R. 

14 mei '47 Tussenkomst bij beraadslaging over wetsontwerp voor een verdrag tussen 

Groot-Britanie en België betreffende de strijdkrachten die dienden in de oorlog. 
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19 juni '47 Rede over de repressie van incivieken en groepringen binnen incivisme (wit en 

zwart) 

24 juni '47 Beraadslaging over wetsontwerp betreffende het statuut van krijgsgevangenen 

25 juni '47 Rede over de Benelux, accijnzen en douane bij wetsontwerp betreffende deze 

onderwerpen. 

23 oktober '47 Rede over Europa bij wetsontwerp dienaangaande. 

19 november '47 Amendement bij het wetsontsontwerp betreffend het oprichten van een 

onderzoekcentrum ter oplossing van de nationale problemen betreffende sociale 

en juridische zaken in de regio's Vlaanderen en Wallonië. 

25 november '47 Tussenkomst bij discussie wetsontwerp 19 november 

24 december '47 Tussenkomst bij discussie over aansluiting van België bij Internationale 

Vluchtelingenorganisatie. 

4 maart '48 Rede over Buitenlandse politiek, de unie in het oosten en het Marshallplan 

22 april '48 Rede over de dynamitering van de IJzertoren 

20 mei '48 Tussenkomst betreffende de vis-, sigaren- en bierhandel. 

9 juni '48 Tussenkomst betreffende de pensioenen der militairen. 

16 juni '48 Tussenkomst betreffende de textielindustrie en de commerciële akkoorden via 

Benelux. 

23 juni '48 Tussenkomst betreffend het vredesverdrag met Italië. 

9 november '48 Rede over de toestand van de grensarbeiders in Frankrijk 

21 december '48 Tussenkomst betreffende textielnijverheid, buitenlandse handel en 

handelsakkoorden. 

19 januari '49 Rede over de buitenlandse handel, het Marshallplan, de wederopbouw van 

Duitsland, etc. 

31 maart '49 Rede over toestand van de jeugd, de grensarbeiders, Italiaanse arbeiders, 

economische samenwerking, staatsveiligheid en de politiek van beteugeling. 

26 april '49 Rede over verhoging van aantal volksvertegenwoordigers en de Waalse kwestie 

17 mei '49 Wetsvoorstel ter verlening van uitstel voor de tenuitvoerlegging van zekere 

veroordelingen van minderjarigen omwille van gepleegde inbreuken op de 

veiligheid van de Staat. 
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BSP/SP ('58-'76) 

 

5 maart '59 Interpellatie betreffende faillieten van (bouw)ondernemingen, tarief 

treinabonnementen, etc. 

27 mei '59 Tussenkomst over de openbare werken in de regio Aalst 

16 december '59 Amendement bij wetsontwerp militaire- en pensioensvergoedingen 

7 juni '60 Amendement bij wetsontwerp militaire- en pensioensvergoedingen 

9 juni '60 Verklaring voor de stemming 

Onthouding bij stemming wetsontwerp militaire- en pensioensvergoedingen 

12 januari '60 Rede over oorlogsschade en oorlogsslachtoffers bij wetsontwerp begroting 

Kwade Posten en Terugbetalingen 

22 maart '60 Rede over zetelaanpassing, evenredige vertegenwoordiging en 

kieswethervorming 

30 maart '60 Rede over Denderprobleem, het wegennet en schoolgebouwen 

6 april '60 wetsontwerp betreffende de epuratie inzake burgertrouw, rede over 

repressieproblemen, incivieken, Veiligheid van de Staat 

12 november '60 Tussenkomst bij bespreking wetsontwerp waarbij de Staat ertoe gemachtigd 

wordt een door Belgisch-Congo in de VS uit te geven lening van 20 miljoen 

dollars te waarborgen en aan die lening alle belastingvrijstellingen te verbinden 

5 december '61 Openbare werken in de Denderstreek 

25 november '71 Wordt opnieuw lid van de Kamer 

Interpellatie betreffende het arrondissement Aalst 

16 februari '71 Plan betreffende de ontwikkeling van het arrondissement Aalst 

21 maart '72 Discussie over het 'Neigembos' 

14 juni '72 Discussie betreffende de aanhechting van het kanton Ninove aan het 

arrondissement Oudenaarde 

10 oktober '72 Wordt tot secretaris van de Kamer verkozen 

1 februari '73 Discussie over abortus, militaire dienst, schoolpolitiek, communautaire 

vraagstukken, petroleumnijverheid, werkloosheid, stijging der prijzen en lonen, 

bestrijding van de inflatie, fiscaal bedrog, bescherming van het leefmilieu 

17 mei '73 Vraag betreffende de aanwervingen bij de P.T.T. 

21 juni '73 Discussie over het gewestelijke economische beleid en de toestand van het 

arrondissement Aalst 

9 oktober '73 Uitgeroepen tot secretaris van de Kamer 
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28 maart '74 Wordt uitgeroepen tot titelvoerend lid van de Kamer 

30 april '74 Wordt tot secretaris van de Kamer verkozen 

22 mei '74 Vraag betreffende het 'Neigembos' te Meerbeke 

5 juni '74 Rede betreffende het 'Neigembos' en milieubescherming 

12 juli '74 Bespreking begroting Nationale Opvoeding-Franstalig Regime. 

Rede betreffende hoger onderwijs, rol van kabinetten, boekhouding middelbaar 

onderwijs, vernieuwd secundair onderwijs, vijfdagenweek, pluralistische scholen, 

onderwijshervorming, democratisering van het onderwijs 

19 juli '74 Wetsontwerp ter oprichting van gewestelijke instellingen, rede over gewestraden, 

het probleem Brussel en Culturele autonomie 

8 oktober '74 Wordt verkozen tot secretaris van de Kamer 

17 oktober '74 Rede over inflatiebestrijding en de monetaire toestand 

29 mei '75 Vraag over de verspilling waaraan de overheid zich schuldig maakt in verband 

met verlichting 

14 oktober '75 Wordt verkozen tot secretaris van de Kamer 

14 november '75 Rede over de fusie van gemeenten 
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VII. Geraadpleegde Collecties 

 

1. DADD 

 

- het archiefbestand “Bert Van Hoorick”: dit bestand bewaart vooral materiaal die betrekking 

hebben op de jeugd van Van Hoorick. Zo zijn er enkele nummers van „Opkomst‟ en 

„Noodhoorn‟ ontsloten. Daarnaast kan men er ook documenten en kranten- en 

weekbladenartikels vinden die betrekking hebben op de lokale loopbaan van Van Hoorick, de 

polemiek rond “In Tegenstroom”, zijn relatie met L.P. Boon en diens meer. Tevens herbergt 

het DADD een uitgebreide fotocollectie en enkele video- en audiocassettes met betrekking 

tot Van Hoorick 

 

2. SOMA 

 

- het SOMA herbergt met betrekking tot Van Hoorick het pamflet “Wie is Bert Van Hoorick”, 

enkele nummers van de clandestiene Rode Vaan, enkele kranten- en weekbladenknipsels en 

een audio-opname van een interview van Van Doorslaer met Van Hoorick met bijhorende 

transscriptie 

 

3. DACOB 

 

- het bestand „CC‟ (Centraal Comité van de KPB): verslagen van vergaderingen, briefwisseling, 

uitnodigingen, besluiten, rapporten, etc. 

- het bestand „PB‟ (Politiek Bureau van de KPB): verslagen van vergaderingen, briefwisseling, 

uitnodigingen, besluiten, rapporten, etc. 

- het bestand „PCC‟ (Politieke Controle Commissie): persoonlijke rapporten inzake „houding‟, 

„ideologische onderbouwdheid‟, „enthousiasme‟, etc. Tevens een reeks krantenknipsels, vooral 

met betrekking tot het afscheid van Van Hoorick van de KPB 

- door de KPB uitgegeven brochures van de hand van Van Hoorick: “Geen geld, de bak in”, 

“De KPB en de repressie”, “Het Westers blok: werktuig van het imperialisme tegen de 

werkende klasse” en “Moet de textielarbeider de paria blijven?” 

- de collectie van “De Roode Vaan” (en “De Rode Vaan”) 

- archiefbestand “Burnelle” en “Terve”: briefwisseling met Van Hoorick 
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4. AMSAB 

 

- het archiefbestand “Bert Van Hoorick” herbergt louter bescheiden uit de BSP-periode van 

Van Hoorick, en bleek zodoende irrelevant in het licht van de onderzoeksvragen 

 

5. MONDELINGE BRONNEN 

 

- onderhoud met Annemarie Van Hoorick (dochter), Hugo De Moor (schoonzoon), Sarah De 

Moor (kleindochter) en Elly Louis (stiefzus); allen op 10 augustus 2008 te Hofstade, Aalst 

- onderhoud met Alain Meynen, medewerker van het DACOB, 20 juli 2009, Brussel 

- menig onderhoud met Marc Uytersprot, voorzitter Heemkundige kring „Denderland‟ en 

kenner van de lokale geschiedenis 

- menig onderhoud met Alexander Mergan, hoewel iets jonger tijds- en stadsgenoot van Van 

Hoorick en tevens net als Van Hoorick voormalig lid van het Onafhankelijkheidsfront 

 


