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Nu ook digitaal
Het Volksbelang werd gedigitaliseerd en het
leeuwendeel (1867-1914 en 1945-2010) kan
geconsulteerd worden op de website van het
Liberaal Archief (www.liberaalarchief.be)
onder de rubriek ‘Bibliotheek/Periodieken’.
Daarvoor zorgden Luc Pareyn en zijn ploeg
van het Liberaal Archief.
Op deze gedigitaliseerde collectie is OCR
toegepast en kan via geavanceerd zoeken in
google (beperken tot zoekacties op het webadres ftp://digitaal.liberaalarchief.be/Periodieken/Volksbelang/) gezocht worden op

Inhoud

elk woord van de inhoud. De collectie kan uiteraard ook gewoon op datum worden geraadpleegd en men kan browsen door de verschillende jaargangen. Voor de recente jaargangen
kan men ook terecht op de website van Het
Volksbelang zelf (www.hetvolksbelang.be).
Naar aanleiding van deze digitalisering bieden
we u een speciaal nummer aan van Het Volksbelang, met het vertrouwde editoriaal, met de
geschiedenis van het tijdschrift en met enkele
historische covers die sinds 1867 verschenen:
het eerste nummer van 1867, een van de eerste

nummers die na de tweede wereldoorlog verschenen, de moord op Kennedy in 1963, het
jubileumnummer bij het honderdjarig bestaan
van Het Volksbelang, 75 jaar LVV, de PaarsGroene regering, voorzitter Clair Ysebaert die
de samenwerking met andere liberale organisaties aankondigt en het overlijden van Piet
Van Brabant, jarenlang secretaris van het LVV
en hoofdredacteur van Volksbelang.
Een nummer dus om bij te houden.
De redactie

I VAN DE REDACTIE Noch de speelbal eener partij / 2 I GESCHIEDENIS Het Volksbelang als historische bron / 3-4 I
I DE COVER Frontpagina’s om bij te houden / 5 -12 I

Van de redactie
door Bert Cornelis

Noch de speelbal
eener partij
De inhoud van dit extra nummer van Het Volksbelang,
nummer zes, juni 2013, jaargang 134, ziet er heel anders uit
dan u normaal van dit maandblad gewoon bent. Maar er
is dan ook een goede reden om u een bijzondere editie aan te
bieden. Het Volksbelang is vanaf nu immers helemaal, sinds
zijn oprichting tot vandaag, digitaal te raadplegen. En we
willen u hiervan even laten meegenieten, met de ware afdruk
van enkele historische covers.
Dit nummer werd mogelijk gemaakt door de inspanningen
van de directeur van het Liberaal Archief, Luc Pareyn. Hij
is zowat de behoeder van de geschiedenis van de Vlaamse
liberale familie. Nu dertig jaar geleden werd het Liberaal Archief opgericht en het archief heeft een vaste plaats veroverd
in de rij van ideologische archieven van Vlaanderen. Ons intellectueel en filosofisch liberaal erfgoed is in goede handen.
Wie de moeite doet om de website van het Liberaal Archief,
waarop alle uitgaven van Het
Volksbelang integraal zijn
te lezen, wil bekijken, wordt
ondergedompeld in een reis
doorheen de geschiedenis van
het Vlaams liberalisme. Het
Volksbelang is een onmisbare
bron voor de geschiedenis van de liberale ideologie en de politieke geschiedenis van de Vlaamse liberalen. Door de digitale
ontsluiting kunnen nu meer geïnteresseerden het tijdschrift
lezen.
Het begon in 1867 als een jongensdroom van enkele intellectuelen die vooruitstrevend waren en zich tegen de heersende
katholieke zuil wilden afzetten. Eén van de redacteurs was
amper zestien. Het Volksbelang ontstond in een tijd van
schrille tegenstellingen tussen katholieken en liberalen. De
Vlaamse strijd voor de erkenning van het Nederlands stond
in zijn kinderschoenen. Toen in december 1867 in Gent een
Vlaamse liberale beweging werd opgericht, stelde Het Volksbelang onmiddellijk zijn persorgaan ter beschikking om de
politieke liberale boodschap te ondersteunen en uit te dragen.
Het is bijzonder boeiend om het eerste editoriaal van Het
Volksbelang te herlezen. En eigenlijk is er in al die jaren

weinig veranderd. Het blad ijverde voor de vooruitgang en
het welzijn van de ‘werker’ in het algemeen. Het was uitgesproken Vlaamsgezind en kwam op voor de taalrechten van
de Vlamingen, pleitte voor meer democratie door de verruiming van het kiesrecht, de verspreiding van het onderwijs en
de vrijheid van vereniging. Nu misschien allemaal evidente
en verworven rechten, in die tijd echte strijdpunten.
Het editoriaal werd afgesloten met een interessante verklaring van de toenmalige hoofdredacteur: “Voor het overige zal
de tijd onze leidsman zijn, een punt zal nooit uit ons oog verloren gaan, dat is dat wij noch de speelbal eener partij zullen
worden, noch in geen deele het volk door slechten raad tot
zijn verderf te leiden. Onze leus zal, steeds zijn: voorzichtigheid en onderricht”.
In de voorbije jaren schreven tal van vooraanstaande liberalen voor Het Volksbelang: Willy De Clercq, Frans Grootjans,
Herman
Vanderpoorten,
Karel Poma waren jarenlang vaste medewerkers. Zij
publiceerden hun ideeën
zonder evenwel de onafhankelijkheid van het blad te
misbruiken. Het Volksbelang
werd door redacteurs geleid die een hoog aanzien hadden
in de Belgische pers: Leo Siaens, Frans Strieleman en Piet
Van Brabant. Uitgevers als de familie Hoste, later de familie
Van Thillo en de toenmalige directeur van de uitgeverij die
Het Laatste Nieuws uitgaf, Albert Maertens, waren steeds de
stille krachten achter de continuïteit van het blad.
Maar bovenal is het Volksbelang de spreekbuis van het Liberaal Vlaams Verbond dat straks zijn honderdste verjaardag
zal vieren. Aan al zijn voorzitters, en in het bijzonder Camille Paulus en Clair Ysebaert, die het LVV de voorbije decennia
leidden, zeggen wij ‘dank u’.
Evenwel ten laatste aan u, beste lezer, zonder wie dit blad
geen reden van bestaan heeft, zijn wij veel erkentelijkheid
verschuldigd. Aan u die door uw steun aan het LVV en Het
Volksbelang het Vlaams en sociaal liberalisme blijft uitdragen.

“Volksbelang is een onmisbare
bron voor de geschiedenis van
het Vlaams liberalisme”
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geschiedenis

Het Volksbelang
als historische bron
De oudste jaargangen van het Volksbelang bieden een unieke kijk op het liberalisme
in Vlaanderen in de halve eeuw voor de Eerste Wereldoorlog, en bij uitbreiding ook
op de negentiende eeuwse en begin twintigste eeuwse samenleving in het algemeen.
De lokale Gentse geschiedenis op politiek, sociaal en cultureel vlak is uiteraard
prominent aanwezig, maar de blik van de opeenvolgende redactieploegen was veel
ruimer. Zij hadden aandacht voor de nationale politiek en voor het Nederlandstalig
cultuurleven in al zijn aspecten, niet enkel in Vlaanderen en Frans-Vlaanderen maar
ook in Nederland en Zuid-Afrika.

Het Volksbelang engageerde zich ook niet
enkel in de strijd voor de vernederlandsing
in Vlaanderen. Thema’s als de scheiding tussen Kerk en Staat, de veralgemening van het
stemrecht, het officieel onderwijs, de coöperatieve gedachte, het recht op syndicale organisatie en de uitbouw van een systeem van sociale zekerheid kwamen regelmatig aan bod.
Centrale figuur in de redactie was Paul Fredericq, die zowel als erudiet academicus, maar
ook als geëngageerd Vlaams liberaal politicus
met een gedegen dossierkennis zowel feiten
als visie deelde met de lezer.

LVV-spreekbuis
Tussen de twee wereldoorlogen werd tot
tweemaal toe gepoogd om het blad opnieuw
te laten verschijnen, maar zonder succes. In
1945 nam de uitgeverij Hoste het blad onder
haar vleugels. Het Liberaal Vlaams Verbond
(LVV) nam de redactie op zich en sindsdien
is het Volksbelang de spreekbuis van deze
Vlaams-liberale drukkingsgroep. Geleid door
tenoren als Julius Hoste jr., Albert Maertens,
Frans Strieleman en Piet Van Brabant werd
het Volksbelang een kritische bewaker van het
sociaal liberalisme in Vlaanderen. Het is dan
ook evident dat grote maatschappelijke debatten op de voet werden gevolgd en becommentarieerd. Het Volksbelang ijverde mee voor
de vernieuwing van het Vlaams liberalisme,

Albert Maertens steunde
Het Volksbelang als
spreekbuis van het
Vlaams liberalisme.

Piet Van Brabant en Frans Strieleman, twee politieke journalisten die Het Volksbelang een stem in de Vlaamse pers gaven.

denken we maar aan de stichting van de
Vlaamse PVV in 1972. Maar ook op ethisch
vlak, en dan vooral met betrekking tot de
abortuskwestie en het euthanasiedebat, speelde het Volksbelang een voortrekkersrol.

Sociaal en progressief
Het Volksbelang werd in 1867 opgericht door
een groep Gentse progressieve Vlaamsgezinde liberalen, uit onvrede met het doctrinaire
en francofone karakter van de toenmalige
Liberale Associatie. Stichtende redactieleden
waren onder meer Isidoor Van Doosselaere,
Adolphe Hoste, Julius De Vigne, Jozef Van
Hoorde, de Bruggeling Julius Sabbe en de
Antwerpenaar Max Rooses. Andere liberale
boegbeelden onder wie Julius Vuylsteke, Jacob Heremans, Alfons Prayon-Van Zuylen,

Willem Rogghé, Arthur Cornette, Victor De
Hoon en Camiel Siffer sloten zich in de daaropvolgende maanden bij de redactie aan. In
het Volksbelang ontwikkelden zij een eigen
visie en richtten zij een kritisch oog op zowel
klerikalen en socialisten als op eigen partijgenoten.
Hun ideeëngoed was van bij de start sociaal
en progressief. Ze schaarden zich enthousiast
achter de uitbreiding van het stemrecht, ijverden voor sociale huisvesting en de coöperatieve gedachte, streden voor de afschaffing van
het beruchte werkboekje dat patroons absolute macht over de arbeiders gaf, toonden zich
fervente aanhangers van het officieel volksonderwijs en wezen het lotelingensysteem
waardoor enkel de lagere klassen opgezadeld
werden met legerdienst radicaal af. Zij waren
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geschiedenis
de oprichting van werkmanskringen genegen
en promootten de naschoolse vorming en opleiding. Initiatieven zoals het Van Crombrugghe’s Genootschap, de Gentsche Volksbank,
de Laurentkringen en de Liberale Werkersverdediging konden steevast op de steun van
het Volksbelang rekenen.
Het Volksbelang bood uiteraard ook een forum aan de Vlaamse Liberale Vereniging en
de Bond der Vlaamse Liberale Maatschappijen, en werd een blad waarin de kieskandidaten op hun Vlaamsgezindheid werden beoordeeld. Liberale verkozenen die onvoldoende
inzet voor de Vlaamse zaak betoonden, werden op de vingers getikt. De Vlaamse frontvorming boven de partijgrenzen heen bleef
al die jaren echter een van de meest heikele
punten. Voor Julius Vuylsteke bijvoorbeeld
was dit onbespreekbaar, voor Paul Fredericq
was dit dan weer een strategie die bij sommige gelegenheden aangewezen was.

Culturele interesse
Het Volksbelang maakte - naast de aandacht
voor het politieke luik - ook ruim plaats voor
het Vlaamsgezinde socio-culturele verenigingsleven. In de periode 1869-1914 werd
aandacht besteed aan meer dan duizend organisaties doorheen Vlaanderen, sommigen
eenmalig, anderen wekelijks. Veel aandacht
ging naar het Willemsfonds, waarvan zowat
de hele redactie wel op een of ander moment
bestuurslid was. Daarnaast was er aandacht
voor toneel en muziek, werd de Nederlandstalige literatuur op de voet gevolgd en werd
het palmares van de studentenverenigingen
op zijn Vlaamsgezindheid beoordeeld. Ook
de culturele samenwerking met Nederland
kwam aan bod. Zo was er aandacht voor de
activiteiten van onder meer het Algemeen Nederlandsch Verbond en de Maatschappij Tot
nut van ’t Algemeen.

Gematigd Vlaams
Binnenskamers kende het Volksbelang de
eerste dertig jaar een tumultueus bestaan.
Binnen de redactieploeg, die volledig uit vrijwilligers bestond, werd regelmatig stevig gediscussieerd. Radicale versus gematigde flaminganten, progressieve versus conservatieve
liberalen, allen mengden zich in het maatschappelijk debat. Begin jaren 1890 werd het
verder bestaan van het Volksbelang in vraag
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gesteld. Dalende interesse vanwege de medewerkers was het hoofdprobleem, maar niet
het enige. Een andere belangrijke factor was
de oprichting van Het Laatste Nieuws. Sinds
de oprichting in 1867 had het Volksbelang
immers, hoewel een weekblad, uitstekend
gefunctioneerd als de Vlaams-liberale krant
bij uitstek, en deze rol werd in 1888 overgenomen door het nieuwe centenblad van Julius Hoste. Redder in nood werd uiteindelijk
Paul Fredericq, boegbeeld van de gematigde
vleugel en sinds 1883 hoofdredacteur. In 1896
werd de redactieploeg grondig vernieuwd en
het blad kreeg een tweede adem. Onder meer
Pol Anri, Alphonse Van Werveke, Gustaaf
D’Hondt, Oscar Van Hauwaert en Arthur
Buysse maakten van het Volksbelang een gematigd Vlaamsgezind en antiklerikaal blad.
Het Volksbelang bleef in de daaropvolgende
jaren wel pleiten voor de vernederlandsing
van de Gentse universiteit, maar het koos de
koers van de geleidelijke overgang en veroordeelde de radicale flaminganten van voormalig redacteur Julius Mac Leod, die een duidelijk breukmoment eisten.

Oorlog als spelbreker
In 1914 werd de publicatie van Volksbelang
tijdelijk opgeschort. Een nieuwe start na de
oorlog bleek niet evident te zijn. Pas in 1925
kon de Antwerpenaar Victor Resseler met
een tweede reeks van het Volkbelang van start
gaan maar dit werd geen succes. De periodiciteit schommelde tussen wekelijks, tweewekelijks en maandelijks en het blad balanceerde
permanent op de rand van verdwijnen. Tien
jaar later slaagde de voorzitter van het Willemsfonds Oscar Van Hauwaert er in om het
weekblad weer naar Gent te brengen, waar
terug werd aangeknoopt met de vooroorlogse
traditie. Met de financiële steun van minister
en oud-gouverneur Maurice Lippens werd
Volksbelang opnieuw een blad met een degelijke reputatie. Het kreeg ook terug een herkenbaar Gents ‘accent’, de Gentse partijvoorzitter Henri Story speelde zelfs even met het
idee van samensmelting met de liberale Gazette van Gent maar dit ging niet door. Redactioneel sloot men de rangen achter het Liberaal Vlaams Verbond en Volksbelang werd de
belangrijkste spreekbuis van Vlaams-liberale
boegbeelden als Julius Hoste jr., Arthur Vanderpoorten, Victor Heymans en Julius Boedt.
In de redactie vinden we die jaren onder meer
Maurits Sabbe, Jan Schepens, Marcel Stijns
en Leopold Remouchamps.

Waakhond
Na de Tweede Wereldoorlog vonden Julius
Hoste en Albert Maertens van de uitgeverij
Hoste dat het Volksbelang als spreekbuis van
het Vlaams liberalisme alle steun verdiende,
en sindsdien verschijnt het blad met de steun
van de Persgroep en Het Laatste Nieuws.
Met hoofdredacteurs als Piet Van Brabant
en Frans Strieleman evolueerde Volksbelang opnieuw tot de belangrijkste spreekbuis
van de Vlaamsgezinde liberalen en werd de
‘waakhond’ van de partij voor zowel Vlaamse,
ethische als maatschappelijke vraagstukken.
In die zin was Volksbelang een belangrijke
speler in zowel de communautaire splitsing
van de unitaire PVV-PLP, als in het abortusdebat. Anno 2013 vervult het blad nog steeds
die kritische rol en mag het Volksbelang zich
met trots het oudste nog bestaande liberaal
Vlaams tijdschrift noemen.

Tekst: Het Liberaal Archief
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