krant der daensisten

STRIJDBAAR

DENDERLAND

“Slaaf noch bedelaar mag de arbeider zijn,
hij moet een vrij en welvarend man wezen.”
Priester Adolf Daens (1839-1907)

1891. editoriaal. wat een schande!

B

este lezer, er moet mij iets van het
hart. Het is een schande wat er in
onze Denderstreek gebeurt. Terwijl de
directeurs van de fabrieken in paleizen
wonen, worden hun arbeiders van jongs
af aan uitgebuit.
Meer dan twaalf uur per dag werken
ze voor een hongerloon. Kinderen
jonger dan tien jaar doen zwaar en
levensgevaarlijk werk. Gezinnen met acht
of negen kinderen wonen in krotten van
één kamer groot. De arme boeren hebben
het niet veel beter. Ook daar werken
kinderen van ’s ochtends vroeg tot ’s
avonds laat op het veld, en voor wat? Een
habbekrats! Het is een mensonwaardig
bestaan. Een echte schande!
Sinds jaar en dag schrijf ik over de miserie
van het werkvolk in mijn kranten, in Het
Land van Aelst en in De Werkman. De
Roelanders uit Ninove schrijven er ook
over in hun krant, Klokke Roeland.
Maar nu is de tijd aangebroken om meer
te doen dan enkel schone artikels te
schrijven. Samen met mijn broer, priester
Adolf Daens, gaan wij over tot actie!
In deze speciale editie leest u alles over
onze strijd.

Een beluik. De gezinnen van het steegje delen één toilet en één pomp.

Pieter Daens

Pieter Daens, drukker, uitgever en journalist te Aalst.

De pracht en praal van de herenhuizen aan het Keizersplein in Aalst. Hier wonen de fabrieksdirecteurs.

1893. okegem. oprichting
van de christene volkspartij !

O

m een einde te maken aan de miserie
van het werkvolk, moeten wij een
nieuwe politieke partij oprichten.
Aan het station van Okegem ontmoet ik
de Roelanders. Deze mannen uit de streek
tussen Ninove en Aalst vinden ook dat de
andere politieke partijen de armoede niet
goed aanpakken.
De Katholieke Partij is veel te
conservatief: zij willen geen
veranderingen. De Liberale Partij komt
vooral op voor de fabrieksdirecteurs. En
de goddelozen van de Socialistische Partij,
daar kan een goede christen toch niet op
stemmen?

In een herberg aan het station van Okegem komen de broers Daens samen met de Roelanders om de Christene
Volkspartij op te richten.

“ De Katholieke Partij is veel te
conservatief: zij willen
geen veranderingen. ”
Samen richten wij de Christene
Volkspartij op. Ik vroeg aan mijn
broer, priester Adolf Daens, om het
partijprogramma te schrijven.

De belangrijkste punten uit het
programma van onze nieuwe partij zijn:
 Eerlijk loon voor de arbeiders
en boeren
 Kinderen op school in plaats van
in de fabrieken of op het veld
 Kortere werkdagen
 Eerlijke belastingen
 Niet verplicht naar het leger
 Nederlands gelijk aan het Frans

De jonge arbeiders van een kousenfabriek in Aalst. Sommige kinderen zijn pas 8 jaar oud.

Een vader sleurt zijn nog half slapende kinderen naar de
fabriek om 5u ’s ochtends. Schilderij van Achielles De
Martelaere.

In de fabrieken zijn sommige kinderen nog te klein om aan
de machines te kunnen. In deze spinnerij staan ze dan maar
op de machines.

Op het platteland is het al even slecht als in de fabrieken.
Dit jonge meisje is een van de vele kinderen die zwaar werk
moeten doen, zoals helpen met de aardappeloogst.

de ondertekenaars van het

1894. aalst.

programma van de christene

priester daens verkozen !

volkspartij

D

e belangrijkste christendemocraten
ondertekenen het nieuwe
partijprogramma. Zo ook Jan-Baptiste
Vanlangenhaeke uit Appelterre.
Als sinds 1878 geeft Van Langenhaeke
gratis les aan Vlaamse boerenjongens die
geen geld hebben om verder te studeren.
Zo helpt hij Frans Sterck uit Aspelare
landmeter te worden. Aloïs De Backer uit
Denderhoutem wordt met de steun van
Van Langenhaeke dokter in de rechten. En
een andere leerling van hem, Prosper De
Pelsmaeker, schopt het zelfs tot professor
aan de Universiteit van Gent.

V

rienden, het is gelukt. Priester
Daens is verkozen in het Belgische
parlement! En dat dankzij de moedige
strijd van u allen. De conservatieve
katholieken konden het succes van de
christendemocraten niet tegen houden!
Eindelijk krijgen de arme boeren een
stem. Eindelijk komt er iemand op voor
de rechten van de arbeiders.

1894. arrondissement aalst.
een harde verkiezingsstrijd !

T

ijdens de verkiezingscampagne
gooiden wij als christendemocraten
alles in de strijd om priester Daens
verkozen te krijgen. Met pamfletten,
kranten en affiches trokken wij de straat
op, van deur tot deur, van herberg tot
herberg!
De conservatieve katholieken speelden
het spel even hard, met Charles Woeste op
kop. Hij probeerde het gewone volk zelfs
om te kopen met worsten en bier. Alles
voor een stem…

Samen met onder meer dokter Hilaire
Van de Velde en drukker Petrus Van
Schuylenberg maken zij deel uit van de
Roelanders en geven ze de krant Klokke
Roeland uit.
Allen ondertekenen ze het programma van
de Christene Volkspartij.

Priester Adolf Daens

Naast Priester Adolf Daens staan Aloïs De
Backer, Prosper De Pelsmaeker en Hector
Plancquaert op de lijst voor de Christene
Volkspartij.

Charles Woeste met worsten en bier.

Met affiches trokken we de straten op.

Jan Baptist Vanlangenhaeke

Kieslijst voor de verkiezingen van 1894

Hector Plancquaert

Hector Plancquaert uit Wortegem is een
vurig christendemocraat. Hij verspreidt
de ideeën van de Christene Volkspartij in
grote delen van Oost-Vlaanderen en WestVlaanderen. Hector neemt geen blad
voor de mond en voert fel actie. Daardoor
botst het wel eens met ons, de gebroeders
Daens.

Een weefgetouw uit de 19e eeuw.

RECHTZETTING.
Historie van ’t wijf.
FAKE NEWS!
Korte mededeling: wij schreven in onze
krant dat de katholieken een vrouw
hadden betaald om priester Daens lastig
te vallen. Dat bleek niet helemaal correct.
Daarom willen wij deze fout in onze krant
rechtzetten… Maar de katholieken schrijven
ook leugens over ons, dus waarom zouden
wij dat niet mogen doen?
Historie van ’t wijf.

1879. outer. de “koude”

1897. kerksken.

smid lambrecht en de

wat met de werkloze wevers ?

gemeenteschool .

D

e wevers van Haaltert, Kerksken
en Denderhoutem zijn het beu.
Hun harde werk wordt niet genoeg
betaald. Uit protest voor de zoveelste
loonsvermindering leggen de arbeiders
van weverij Smits uit Kerksken het werk
neer. Maar na de staking worden de wevers
ontslaan! Wat nu?

H

oefsmid Frans Lambrecht uit Outer
heeft maar weinig klanten in zijn
smidse. Hij vindt het zelfs de moeite niet
om het vuur in zijn atelier aan te steken.
Daarom wordt hij door zijn dorpsgenoten
“de koude smid” genoemd. Waar blijven
zijn klanten toch?
Zijn goede vriend Emiel is onderwijzer aan
de gemeenteschool. Maar van de kerk mag
hij enkel nog lesgeven in een katholieke
school. Emiel weigert ontslag te nemen.
Iedereen verdient toch goed onderwijs?
Smid Lambrecht steunt zijn vriend door
dik en dun, maar niet iedereen in het dorp
denkt er hetzelfde over. De smid wordt
beledigd en de ruiten van zijn smidse
worden zelfs ingegooid!
“ Emiel weigert ontslag te nemen.
Iedereen verdient toch goed
onderwijs? ”
En de klanten? Die blijven weg. En zo
zijn er veel christendemocraten die het
moeilijk hebben.
Maar smid Lambrecht laat zich niet doen!
Samen met de andere Roelanders en met
de gebroeders Daens zet hij zich in voor
de arme boeren en arbeiders.

Smid Lambrecht

1894. gent. priester daens
mag de mis niet meer lezen !

E

en priester die geen mis meer mag
voordragen, stel u dat eens voor.
Bisschop Stillemans heeft het aan
priester Daens verboden om nog een mis
te lezen in het openbaar. De bisschop
vindt dat een priester niet mag meedoen
aan verkiezingen, al zeker niet met zijn
priesterkleed aan.

Bekende daensisten zoals Aloïs De
Backer uit Denderhoutem en Prosper De
Pelsmaeker uit Denderleeuw willen de
werkloze wevers helpen.
In het café van Jozef Callebaut in Kerksken
kwamen ze samen om een eigen weverij op
te richten: de “Samenwerkende Weverijen
van Kerksken”.
Hierdoor kunnen de wevers weer aan de
slag, en deze keer voor een beter loon!

De conservatieve katholiek Charles
Woeste ziet het graag gebeuren dat zijn
tegenstander bij de verkiezingen terecht
wordt gewezen door de bisschop… En
Daens? Die zet moedig zijn strijd verder!

En daarom blijft smid Lambrecht een van
de populairste figuren van het daensisme.

Priester Daens staat links, in het midden bisschop
Stillemans en rechts Charles Woeste. Karikatuur uit 1898.

Jozef Callebaut

1904. welle. kunst en eendracht!

K

omt dat zien! Komt dat zien! De vereniging Kunst en Eendracht speelt niet alleen
toneel, maar ook muziek! Op die manier verspreiden zij mee de daensistische
ideeën, zodat iedereen weet van de christendemocratie. Ook Romain Eeman, waarvan
men zegt dat hij later burgemeester van Welle zal worden, is vooraanstaand lid!

1904. denderhoutem.
aloïs de backer na zijn dood
verkozen !

O

nze goede vriend uit Denderhoutem,
advocaat De Backer, is vier dagen
voor de verkiezingen overleden. En toch is
hij verkozen geraakt!
Sinds 1900 is De Backer één van onze
volksvertegenwoordigers in het Belgische
parlement, naast priester Daens. Met zijn
dood verliezen wij niet enkel een goede
vriend, maar ook een groot daensistisch
leider.
De Backer was er al van bij de oprichting van
de Christene Volkspartij bij. Hij zette zich in
voor de wevers, de steenbakkers, de boeren
en de “Franschmans” die naar Frankrijk
trokken om voor een schamel loon te werken.
“ De plotse dood van Aloïs De
Backer kon zijn verkiezing in het
parlement niet tegenhouden. ”

Bij de intreding van daensistisch burgemeester Romain Eeman was er in Welle een groot volksfeest.

1904. erpe. ruzie in de partij:
alfons dumont .

Z

oals in elke politieke partij is er ook
bij de Christene Volkspartij soms
wat ruzie. Sommige christendemocraten
vinden de aanpak van mijn broer, priester
Daens, wat te braafjes. Anderen zijn het
dan weer niet eens met hun plaats op de
verkiezingslijst.
Alfons Dumont uit Erpe-Mere was
eerst een vurig daensist. Maar toen hij
zijn plaats op de lijst moest afstaan,
werd hij een groot tegenstander van de
christendemocraten.

Alfons Dumont uit Erpe

lede : ziekenbond

‘hoop in toekomst’.

W

ie ziek is en niet kan werken, kan
rekenen op de steun van één van de
daensistische ziekenbonden, zoals “Hoop
in Toekomst” in Lede!

Als vervanger van De Backer in het parlement
zal ik, Pieter Daens, onze strijd verder zetten.
En net zoals De Backer zal ik dit doen in
het Vlaams en niet in het Frans! Zo blijven
wij strijden voor de gelijkwaardigheid van het
Nederlands aan het Frans, van in het parlement
tot in de scholen.

“ Ziekenbond Hoop in de
Toekomst zorgt samen met
Priester Daens voor de zieken. ”
Dat wij, christendemocraten, hiermee de
steun krijgen van de bevolking, is zeer
tegen de zin van de katholieken. We
mogen zelfs niet meelopen bij de stoet
voor het Guldensporenfeest!
Ik schreef er dit over in De Werkman:
“Het is een schande! Alle andere
verenigingen in Lede mogen wel meelopen
in de stoet van het Guldensporenfeest.
Er staan zelfs geiten, varkens en kiekens
op het programma! Waarom mag een
ziekenbond die de mensen wilt helpen dan
niet meelopen? Ik zal u zeggen waarom:
de katholieken van Lede hebben schrik dat
wij, de daensisten, hun stemmen zullen
afpakken!”

Aloïs De Backer

DAENS IN DENDERLAND
aalst

drukkerij van pieter daens

Pieter Daens verspreidt met de
kranten Het Land van Aelst en
De Werkman de ideeën van de
daensisten. Niet ver van de drukkerij
staat vandaag het monument voor zijn
broer, Priester Adolf Daens.

lede

ziekenbond hoop op de toekomst

Wie ziek is en niet kan werken, kan
rekenen op de steun van één van de
daensistische ziekenbonden, zoals
“Hoop in Toekomst” in Lede!

denderhoutem

denderhoutem, dorp van aloïs de backer

Aloïs De Backer is een van de
populairste daensisten uit de
streek. Hij wordt zelfs na zijn
plotse dood verkozen! Pieter
Daens zal hem opvolgen in het
parlement.

denderleeuw

de eerste daensistische ziekenbond

alfons dumont loopt over naar
de katholieken

Alfons Dumont uit Erpe-Mere
was eerst een vurig daensist.
Maar toen hij zijn plaats op de
lijst moest afstaan, werd hij
een groot tegenstander van de
christendemocraten.

appelterre
de roelanders

Onder leiding van Jan Baptist
Vanlangenhaeke uit Appelterre
verenigt een groep studenten zich
tot de Roelanders. Zij liggen aan de
basis van de Christene Volkspartij.

aspelare

fanfare “ hou ende trou ”

De fanfare “Hou ende Trou”
verspreidt de daensistische ideeën
over de hele streek met muziek.

de samenwerkende weverij van kerksken

Nadat hun loon voor de derde
keer op rij verlaagd wordt, roepen
de wevers van Kerksken een
staking uit. Tevergeefs, ze worden
allemaal ontslaan! De daensisten richten een
eigen weverij op voor de werkloze wevers: de
Samenwerkende Weverij van Kerksken.

ninove

klokke roeland

In Denderleeuw wordt de eerste
daensistische ziekenbond
opgericht, het fonds “Help U
Zelven”. Mensen die ziek zijn
kunnen zo rekenen op hulp.

haaltert

erpe

kerksken

priester daens verliest tegen
de baron van haaltert

Aan het Kerkplein in Ninove wordt
Klokke Roeland gedrukt, de krant
van de Roelanders. Zij richten
samen met de broers Daens de
Christene Volkspartij op.

okegem

oprichting van de
christene volkspartij

Bij de verkiezingen van 1894
kan Priester Daens op heel
wat stemmen rekenen, maar
de populairste politicus is de
katholieke kandidaat: Lodewijk
de Sadeleer, de baron van Haaltert. Pas na een
herverkiezing wordt ook priester Daens in het
parlement verkozen.

heldergem

dorp van de franschmans

Vanuit Heldergem trekken
vele boeren en arbeiders naar
Frankrijk, waar ze heel zwaar werk
moeten doen. Daensist Aloïs De
Backer neemt het meermaals op
voor deze “Franschmans”.

iddergem

victor witterzeel

De provinciegouverneur wil
Victor Witterzeel niet benoemen
tot burgemeester van Iddergem,
omdat hij daensist is. Witterzeel
wordt dan maar “waarnemend”
burgemeester.

In een klein café aan het station
wordt in 1893 de Christene
Volkspartij opgericht. Priester
Daens schrijft het programma van
de nieuwe partij.

outer

dorp van smid lambrecht

Frans Lambrecht wordt de “koude
smid” genoemd. Door zijn
daensistische overtuiging komen er
weinig klanten en is het de moete
niet om zijn smidsevuur aan te steken.

welle

kunst en eendracht !

De vereniging Kunst en Eendracht
uit Welle verspreid de ideeën
van het daensisme via toneel en
muziek.

Meer Daens?
Check www.erfgoedceldenderland.be/daens
en ontdek welke sporen het daensisme in
jouw buurt nagelaten heeft!
De heel jonge arbeiders van conservenfabriek Globus in
Denderleeuw.

Door de giftige stoffen is het gevaarlijk werken in de
luciferfabrieken van Ninove.
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Hector Plancquaert
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De "koude" smid Lambrecht
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APPELTERRE.
Jan Baptist
Vanlangenhaeke
en de Roelanders

1907. aalst. priester daens is
dood . leve priester daens !

V

rienden, wij nemen afscheid van
mijn geliefde broer, priester Daens.
Moegestreden overleed hij op 14 juni 1907
in Aalst.
Zelfs tijdens de laatste dagen van zijn
leven kon de priester geen rust vinden.
Pas nadat hij vergiffenis vraagt voor zijn
politieke strijd, wil de Kerk hem de laatste
sacramanten toekennen. Priester Daens
geeft uiteindelijk toe, om toch te kunnen
sterven als een gelovig man.
Maar een passend afscheid krijgt hij
niet van de Kerk! De begrafenis is heel
eenvoudig, zonder muziek, rouwkransen
of vlaggen. Daens wordt zelfs in de
lijkkoets voor de armen naar het kerkhof
gebracht. Een schande!

Priester Daens tussen de groene vlaggen, de kleur van het daensisme.

Gelukkig wordt een jaar later een praalgraf
opgericht, betaald door de duizenden
aanhangers die priester Daens en het
daensisme in hun hart zullen blijven
dragen.

Een wirwar van fabrieken, schouwen en
arbeidershuizen op het eiland Chipka in Aalst.

Een jaar na zijn dood, kreeg Priester Daens een praalgraf. Tot op vandaag wordt de volkspriester jaarlijks herdacht.
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