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DE I,T,:lIDEN VAN DE "Vf.i\AMS-NATIONALE STUDENTEN UNIE" GENT 

Inleiding 

In een studie, verschenen in 1987, onderzocht ik het blad 

"Ons Verbond", uitgegeven tussen 1945 en 1976 door het "Katholiek 

Vlaams Hoogstudenten Verbond" Gent. 

Het lag voor de hand dat een gelijkaardig onderzoek zou verricht 

worden naar de uitgaven van de "Vlaams-nationale Studenten Unie" 

Gent. 

Die twee studentenverenigingen hadden immers heel wat gemeen: bij 

beide stond Vlaams radicalisme voorop, beide hadden een gevarieer

de werking, zowel op politiek als op het culturele en het studen

tikoze vlak. 

Daarnaast waren er essentiële verschillen: waar het katholiek-zijn 

bij het KVHV sterk beklemtoond werd (op twee zeer korte perioden na) 

was dit bij de VNSU veel minder het geval. Op godsdienstig vlak 

werd een grote verdraag~aamheid beoefend, al zullen de meeste VNS~

ers toch wel sterke banden met het christendom hebben gehad. 

Waar het KVHV zijn onafhankelijke opstelling ten opzichte van alle 

politieke partijen nadrukkelijk handhaafde, was de VNSU (uiteraarè) 

sterk partijpolitiek gebonden: als studentenafdeling van de Volks

unie volgde VNSU (niet slaafs, maar toch van zeer dichtbij) de po

litieke lijn van de VU, behalve helemaal naar het einde toe, vanaf 

1977. 

Naar de vorm is er ook tussen de ~ersorganen van het KVHV en de 

VNSU een belangrijk verschil: bij het KVHV zien we "Ons Verbond" bij

na 30 jaar lang in haast ongewijzigde vorm verschijnen: zelfde 

formaat, zowat dezelfde omvang, vrij regelmatige maandelijkse fre

quentie. Bij de VNSU is dat veel minder verzorgd, men komt uiter~t 

zelden tot een gedrukte uitgave. Ook de frequentie verandert voort

durend, al naar gelang de vereniging een 'sterk' dan wel een 'zwa<' 

jaar heeft. 

Daar een studentenvereniging haar leden regelmatig moet inlichten 

over haar activiteiten, is een berichtenblad onmisbaar. Daartoe 

diende "Het Steentje" dat naast het "grotere" blad verscheen, en 

dat ook uitkwam in de zwakke jaren, als de VNSU zich de luxe van een 
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tijtischrift niet kon veroorloven. "Het steentje" vers\..!1een steeds 

in gestencilde vorm, meestal 1 of 2 bladzijden dun, soms wat dikker. 

Het beperkte zich v~ak tot de aankondiging van een of andere acti

viteit; tijdens somn.ige jaren werd er informatie of politieke vor

ming in verspreid. 

Voor een systematisch onderzoek stootten wij op een andere moeilijk

heid: bepaalde hoofdredacteurs namen het met een nummering niet erg 

nauw, duidden een blad dus niet aan met "jaargang X, nummer Z" maar 

gewoon met -januari 19 •. "; als dan het volgende nummer "maart" ver

meldt, vraagt men zich af: verscheen er in februari al dan niet een 

blad? Dergelijke problemen konden we voor sommige, maar niet voor 

alle jaargangen oplossen. 

Men zal wellicht de vraag stellen: hoe komt het dat de VNSU, die 

toch een reeks bloeiende jaren kende, vaak zelfs de sterkste poli

tieke studentenvereniging aan de RUG was, en een kwarteeuw onafge

broken actief was, uiteindelijk zo'n bescheiden studentenpers op

leverde? Zeker als men met h~t KVHV vergelijkt. Ons inziens ligt de 

reden hierin: het KVHV was e e n van elke politieke partij of druk

kingsgroep onafhankelijke studentenvereniging, die haar ideeën dus 

wel moèst verkondigen via een tijdschrift. De VNSU daarentegen, on

derdeel van een politieke partij, had weliswaar eigen zeg en nuan

ces, maar volgde toch in grote trekken de partijlijn: voor haar 

standpunten, verslagen en dergelijke vond zij een spreekbuis in de 

pë\Ttijpers, het weekblad "Wij". Al waren de VNSU-ers niet altijd 

partijleden, toen lazen velen allicht het partijblad, waarin min 

of meer regelmatig een studentenkroniek verscheen, zoë.·3.t aan een écht 

t i j dschrift niet ~o' n grote behoefte was, behalve bij sommige prae

sides die dan ook soms (maar telkens voor zéér korte tijd) ·tot zeer 

behoorlijke tijdschriften kwamen. 
, 

N'::g ,' i t: waar over het Gentse KVHV nog geen enkele historiek bestond 

kon ;;.i-: mij, wat de VNSU betreft, voor eer. deel behelpen met het ui t

voer.ig stuk, door Rein D'Haese geschreven voor het Jubileumnummer 

:)'ëL ..... "Het Steen". Ik heb dankbaar gebruik gemaakt van diverse gege

ven~ uit zijp studie. 
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Algemene karakteristiek 

De Vlaams-nationale Studenten IJ)"Iie was a>:'.n de Gentse universi

teit actief tussen 1958 (tot 1960 sprak men van "Volksuniestuder.

t:enafdeling") en 1982. Een kwarteeuw activiteit, een kwarteeuw o~,jt. 

Vlaams-nationale studentenpers. 

Nu moet men, wat de VNSU betreft, de term "studentenpers" met enige 

reserve gebruiken: waar het Gentse KVHV doorheen gans zijn bestaan 

een écht tijdschrift "Ons Verbond" uitgaf, dat in omzeggens onge-.. ij

zigde vorm en vrij grote maandelijkse frequentie bij.la 30 jaar 

lang verscheen, is dit bij de VNSU-bladen veel minder het geval. 

Het lijkt erop, dat het telkenjare afhangt van de wil en de inzet 

van een paar mensen (hoofdredacteur, praeses, ..• ) of er een écht 

tijdschrift verschijnt, dan wel of men zich zal tevreden stellen 

met een berichtenblaadje. Zelfs van dergelijk berichtenblaadje 

is er geen duidelijk profiel: soms verschijnt het 12 of 15 keer 

per academiejaar, soms maar erg sporadisch. 

Het verwaarlozen van doorlopende nummering belemmert dan nog extra 

het werk van wie peilt naar de historiek van de VNSU én van haar 

pers. 

Wij trachten uit het verz~~eld materiaal toch enkele constanten 

te verzamelen over voorkomen en activiteit van VNSU-Gent. 

Deze zijn: - VNSU is een Vlaams-nationale organisatie; 

- VNSU heeft nauwe banden met een partij, de Volksunie; 

- VNSU heeft een zeer wisselend aantal leden en ont-

plooit soms een brede waaier aan politieke en stu

dentikoze activiteiten, terwijl op cultureel vlak de 

werking bescheiden is; 

- VNSU is op religieus gebied eerder neutraal; 

- VNSU knoopt niet aan (zoals het KVHV wèl) bij een oude 

traditie; ze heeft wel binding met gelijknamige 

kernen aan andere universiteiten. 

Het Vlaams-nationalisme is de grondslag van de ganse VNSU-activiteit. 

Ze treedt dan ook essentieel op het politieke vlak op. 
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Het nationalisme van de VNSU is het volksnationalisme; het ver

toont in de loop der jaren weinig evol~cie, behalve naar de tweede 

helft der jaren '70 toe, als er een duidelijke radicalisering op

treedt. Het nationalisme van de VNSU is op federalisme gerich~, 

niet op separatisme. 

Groot-Nederlandse perspectieven zijn meestal niet, of zeer zwak aan

wezig: wij vonden nergens pogingen tot het aanknc'pen van ernstige 

contacten met Nederland, waar het KVHV zeker in de periode van de 

Nederlandse studentencongressen en ook nog daarna, de contacten wèl 

zocht en onderhield. 

De traditionele Vlaamse strijdthema's als amnestie, werk in eigen 

streek, Brussel-Vlaams, komen uiteraard regelmatig en uitvoerig aan 

bod. 

~~_~~Q_~~~~fh~~~~_~~~~~_~~9~~_~~~_g~_YQ!~~~~!~ 

De VNSU wordt opgericht door een politieke partij, en zal met deze 

partij trouwens steeds een nauwe band hebben. 

Wel zullen diverse praesidia nu en dan eigen kl~mtonen leggen. 

Tot 1977 rijzen daarbij weinig p::oblemen: een Vlaams-nätionale 

studentenbeweging leunt uiteraard aan bij dè Vlaams-nationale po

li tieke partij! 

Als in dat jaar het "Egmontpact" voor grote verwarring zorgt in het 

Vlaams-nationale kamp, en leidt tot het ontstaan van twee nieuwe po

litieke formaties (in 1979 versmolten tot één partij) staat het 

praesidium voor een ernstig intern conflict. Een oplossinq ~ordt 

d~ gezocht in een kr.i,tische trouw aan de Volksunie, maar meteen 

is de definitieve afgang van dê VNSU begonnen. 

~_Y.l§Q_!~_!I!~.L~:!:~~~!~~go_~~~~~~_O~~~_!!f:t:!:~y~_~t~9~!}t~~y~f~!!!9:!!!9:, 

~~.Ly~~L!~g~!! 

De °lNSU onderging in de loop van haar bestaan een hele evolutie 

wat l~jenaantal betreft. Gestart als een kleine kern van jonge 

Volk5~~ieleden, studerend aan de Gentse hogescholen, evolueerde 

de VNSU tot een sterke studentenvereniging met tal van leden, zeker 

~ oc!- het- KVHV de progressistische richting insloeg en zelfs voor 
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enkele jaren helemaal verdwenen was. 

Halverwege de jaren '70 begon dan de neergang van de VNSU die ui~

mondde in de definitieve verbrokkeling toen de nieuwe concurrent 

NSV zich begon te ontwikkelen. 

Nergens in de VNSU-bladen vindt men cijfers over het juiste aantal 

leden. De uitslagen Van sommige verkiezingen voor de Raad van Be

heer zijn wèl duidelijk: de VNSU heeft veel jaren meegeteld, was 

zeker vanaf 1965 de enige politieke groepering van formaat ter 

rechterzijde van het politiek spectrum. 

De activiteiten van de VNSU zijn dan ook, in de 'goede' jaren zeer 

talrijk en kunnen zowel op het politieke als op het studentikoze 

vlak worden gesitueerd. Dit laatste terrein wordt wel eens over

beklemtoond ("Ons Verbond" karakteriseerde de VNSU-werking ooit 

als "Wein, weib und gesang-actie") . 

Culturele activiteiten zijn er veel minder; slechts enkele voor

zitters trachtten een of andere culturele avond van een zeker for

maat in te richten. 

De VNSU zal ook veel minder dan het KVHV bedacht zijn op het doen 

~even van nevenafdelingen: geen koor dus, geen fanfare, evenmin 

een afzonderlijke werking voor meisjesstudenten. 

Hierin volgt ze het voorbeeld van de Volksunie zelf. 

Allicht zullen de meeste VNSU-Ieden van huis uit katholiek zijn ge

weest, zeker in de eerste jaren. Maar toch wordt consequent aan plu-· 

ralisme op religieus vlak gedaan~ al zullen de aanvallen op de hou

ding van de bisschoppen inzake "Leuven-Vlaams" heftig zijn. De z,,-a

re interne crisissen waaraan het KVHV vanaf 1962 onderhevig is, èoor 

~et opkomen van godsdienstig progressisme eerst, reveil van katho

liek integrisme daarna, gaan aldus aan de VNSU voorbij. 

W&ar het KVHV teruggrijpen kan naar de zeer oude traditie van de on

afhankelijke Vlaams-katholieke studentenbeweging, knoopt de VNSU 
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daar veel minder bij aan. Vandaar s~~s spanningen tussen het 

trouw willen (moeten) opvolgen van partijpolitieke richtlijnen 

en het zoeken van een eigen plaats binnen de C~ntse studenten

wereld; de voortdurende concurrentie met het KVHV (in zijn op

eenvolgende gedaanten) eerst, met de NSV daarna maken het de 

bestuursleden niet gemakkelijk. 

Nog dit: hoewel zulks buiten het r.ader van deze studie valt, komt 

de Gentse VNSU ons voor als verweg de sterkste onder de diverse 

VNSU-afdelingen: de Leuvense blijft haast steeds in de schaduw 

van het Leuvens KV~IV, van de Antwerpse kern is zeer weinig be

kend, alleen in Brussel hoort men herhaaldelijk over de acti

viteit van de VNSU aldaar, die ook nu en dan met een eigen blad 

uitpakt. 

Een paar kee r werd aangekondigd dat het Gentse blad door de 3 

of 4 bestaande afdelingen samen zou worden uitgegeven, maar in 

de praktijk kwam daar weinig van terecht. 

Overzicht van de VNSU-pers per jaar 

De officiële startdatum is 30 oktober 1958. 

Op een "voorlichtingsvergadering voor studenten" in het Vlaams 

Huis Roeland in de Korte Kruisstraat spreken partijvoorzitter 

Frans Van der EIst en secretaris Wim Jorissen. Ter plaatse wordt 

Roeland Raes (die in de jaren voordien eerst propagandale1der, 

d~arna secretaris van KVHV-Gent was) tot "verantwoordelijke 

voc-r studentenwerking" aangesteld. 

E8 rl eigenlijke werking is er dat jaar niet; alleen verschijnt nu 

en dan een "studentenkroniek" in het partijblad, verzorgd door 

Rél.es. 

1')57-1958 - ---,.-----

In oktober wordt paul Blyweert tot voorzitter aangesteld. 

Naar eigen opgave zijn er dan een 70-tal leden. Als l~kaal 

wordt de Roeland gekozen, wat bijna gans de duur van de VNSU

werking zo zal blijven. 
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In o~tober verschijnt, gestencild recto-verso, een nummer 

van een propagandablad onder de naam "de Torens", met korte 

niet-ondertekende standpunten. Uitgever is volksvertegenwoor

diger Herman Wagemans. Verder verschijnt er dat jaar niets 

meer. 

Dit jaar spreekt men voor het eerst van een "praeses"; het 

wordt Oscar Renard. De werking blijft zeer bescheidp.n en is 

beperkt tot enkele politieke_ discussieavonden in de Roeland. 

Het duurt tot maart '59 eer men zich opnieuw aan een publi

katie waagt: het wordt "de Weg" dat in dezelfde bescheiden 

vorm als vorig jaar aan de auditoria verspreid wordt. Er ver

schijnen twee numme rs, beide gedateerd "mèart", het ene over 

de economische toestand, het andere over amnestie. In geen van 

beide wordt er enige activiteit aangekondigd. 

Verantwoordelijk u i t g ever is partijvoorzitter Van der Elst. 

1959-1960 ---------

Oscar Renard blijft praeses. D~ activiteit neemt toe, vooral 

in acties (samen met het KVHV) tegen de talentelling. 

Er zouden reeds e~n 300-tal led~n zijn, ~og steeds in een erg 

losse structuur. r~'de Weg" verschijnt;' 2 m9-al in dezelfde vorm 

als vorig jaar: ~~nmaal "':in novernbp.r ' met ~en scherp standpunt 

ten gunste van de Algerij'nse onaf-hanke;I.ijkheidsstrijd, en een

maal in maart _.'-.-60, ,met een artikel tegen het "taalcomprom;is" 

van de Christ~iijke ''volk,spartij . ~, 

Voor het eerst is er sprake van de "Vlaams-nationale Studenten 

Unie". Praeses is Jaak De Vos, die in de loop van het jaar door 

Wilfried Lissens vervangen wordt. 

Voor 't eerst is er een tijdschrift "Delta" . Het verschijnt 

op halfkwartoformaat, gestencild op 8 bladzijden, 5 maal tussen 

oktober en maart. Verantwoordelijk uitgever blijft Frans Van der 

Elst. Eén keer wordt a angeduid: "oplage 1.500 exemplaren". 
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De jaargang omvat korte, vormende artikels, meest ondertekend 

Snessil (Lissens) , of Ansjovis (H. Thuriaux?). Er worden mee

tings aangekondigd met o.a. oud-senator Edmond Van Dieren en 

lic. Walter Luyten. 

11. 

Uit de aankondiging van de komende praesèsv~rkiezingen in àpr.tl 

blijkt dat er een "algemene raad" fungeert en een "uitgebreid 

praesidium" . 

Wilfried Lissens blijft praeses. In dat jaar ziet men voor 

't eerst enig ideologisch dispuut binnen de VNSU, wanneer een 

studentenmotie tegen de Zuid-AJrikaanse apartheidspolitiek ook 

door de VNSU ondertekend wordt. Dit wordt door de radicale na

tionalisten niet in dank afgenomen. 

Het blad blijft "Delta", dat nu op kwartoformaat verschijnt, 

steeds gestencild. Van deze jaargang kon maar weinig terugge

vonden worden: een propagandanummer in oktober op 2 bladzijden 

waarin aankondiging van een meeting met volksvertegenwoordi

ger Leo Wouters en Laenens als spreke~s, en een nummer 2 op 

R bladzijden, dat b~gin december uitkomt (in feite is dit het 

eerste "normaal" nummer)' ., In "Wa,arom nationalisme?" worden 3 

soorten nationalismen kort voorgesteld: staats-, ras- en volks

nationalisme dat hier nog "kultuurnationalisme" genoemd wordt, 

en waarmede de VNSU instemt;. Ook spreekt ~en zich uit voor 

Europese ~~nheid. 

In het woord van de praeses he~t het: "wij willen niet blijven 

vastankeren in oude vlaams-nationalistische gedachten maar ons 

inzetten om een vernieuwde en actuele stellingname tegenover 

het vla:Ul\s-nationale vraagstuk te verdedigen". 

Wat er dat jaar nog aan Delta's verscheen, is ons onbekend. 

Zelfs de toenmalige praeses kon ons niet helpen .•. 

De verkozen praeses Geert Wouters blijkt reeds in de loop van 

november vervangen door Leo De Ridder. 
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Het wordt voor de VNSli een belangrijk ja"!": men opent een 

eigen secretariaat op het Hippoliet Lippensplein, het leden

aantal is belangrijk en overt+eft reeds dat van het KVHV, cr 

zijn talrijke activiteiten. 

Als tijdschrift verschijnt "Het Steen" onder redactie van 

Herbert Goeminne. Voor het eerst poogt men een ècht tijdschrift 

uit te brengen: het verschijnt 8 maal, in kwartoformaat, ge

stencild onder gedrukte kaft op 10 tot 12 bladzijden, waarbij 

nog een opvallend aantal advertenties. Vermelde oplage: 1.700. 

Volksunie-prominenten publiceren in het blad: voorzitter Frans 

van der EIst nde VU na de verkiezingen" (in 2) "Vlaams socia

lisme dat van wàt getuigt?n door Walter Luyten (in 3), "de po

litieke partijen en de Vlaamse beweging" ook door Frans van der 

EIst (in 5) of "de weg ligt open" door volksvertegenwoordiger 

Wouters (in 1). 

Het vakantienummer 8 is een Borms-numrner volledig gewijd aan 

de Vlaamse VOOT!l\êUl. Er is een lang stuk "Herinneringen aan dr. 

Borms" door v. R. (de in ballingschap ~evende Vlaamse histori

cus dr. Rob van Roosbroeck) en nog persoonlijke herlnneringen 

door W. van Leyden (?). Praeses De Ridder verantwoordt de keuze 

van het onderwerp aldus: "Laten we hem bij het volk meer leren 

kennen, en aldus het zaad verspreiden van het gebrachte offer 

om het Vlaamse volk bewust te maken van de taak die zij te vol

brengen hebben ... Niets was minder romantisch dan het leven en 

de strijd van de 'grote dulder' " 

Uit enkele artikelen blijkt een grote bereidheid met andere po

litieke Vlaamse studentengroepen samen te werken, o.a. tegen

over de monopoliepositie van het Gents Studenten Korps, of in

zake deelnemen aan de -Mars op Brussel". 

Vanaf dit jaar putten we, voor enkele historische verwijzingen 

geregeld uit de studie van Rein D'Haese uit 1975. Praeses werd 

Erik De Vos. Het was een jaar van grote, vooral studentikoze ac

tiviteiten. Maar financieel ging het veel minder goed, zodat het 



14. 

eigen secretariaat alweer opgegeven werd en men terugviel op 

de Roeland. Men richtte "de beste cantussen van Gent" in, thé 

dansants ("uitgelezen jachtgebied") maar verder werd alleen 

gesproken over een amnestie-avond, met pater Brauns en drs. 

Coppieters, een vormingsavond met Arthur De Bruyne en "enkele 

spontane acties". 

Ook de VNSU-pers had veel minder mogelijkheden. Wij vonden 

voor het hele jaar, onder redactie van Jef Wellens, slechts 

2 nummers van "Het Steen", formaat 17 op 21, respectievelijk 

op 12 en 20 bladzijden. Ze vermelden geen datm, van verschijnen 

en zijn bijzonder slordig gestencild. Het eerste nummer van de 

jaargang verschijnt pas rond nieuwjaar. 

Het is vooral gewijd aan een grote anmestieactie rond kerstdag; 

een amnestiemotie van de VNSU blijkt de steun te hebben gekre

gen, niet alleen van het KVHV maar ook van liberale, humanis

tische en protestantse studentenverenigingen. De praesesverkla

ring biedt weinig nieuws, wel wordt vermeld: "onze huidige re

dactie gaat al van links tot rechts ... " Een ondogmatisch Vlaams

nationalisme wordt vanaf nu regelmatig vooropgesteld. 

Het tweede nummer dat wij kennen, verschijnt tegen het eind van 

het academiejaar; naast een jaaroverzicht valt een bijdrage op 

onder de titel "It's a mad mad students world" door Ludo Abicht, 

redactielid van het progressief-Vlaamse tijdschrift "Het Pennoen", 

waarin afgerekend wordt met "aristokratisme" en "lyrisch gezwam", 

de taal die wij in dezelfde jaren ook in "Ons Verbond" kunnen 

lezen. 

Wij weten niet zeker of er dat jaar nog "Steens" verschenen, maar 

vermoeden van niet. 

Praeses wordt Jef Wellens. Het is een jaar met tal van activi

teiten: in oktober alleen al twee grote avonden met ~ater Brauns 

(dan zopas "geëxclaustreerd" en in volle belangstelling) als re

denaar, en met de Nederlandse publicist dr. P. Paardekoper. 



Later spreken nog volksvertegenwoordiger Co~~ieters en de 

Europa-federalist Walter Kunnen. 

15. 

De discussie conservatief/progressief leeft ook sterk binnen 

de VNSU. V00r het eerst sinds haar ontstaan heeft trouwens äe 

Volksunie zèlf af te rekenen met principiële discussies in ei

gen rang, wat tenslotte zal leiden tot de dissidentie van de 

"Vlaamse Demokraten" bij de parlementsverkiezingen van 1965. 

Op het gebied van tijdschriften heeft de VNSU dit jaar voor het 

eerst twee uitgaven: het berichtenblad "Het Steentje", waarover 

verder meer, en het maandblad "Het Steen". 

Er wordt een poging gedaan tot vormverbetering en regelmatiger 

verschijning. Wij konden 4 uitgaven terugvinden: december, ja

nuari, maart en april. Het ontbreken van een volgnummer laat 

niet toe met zekerheid te besluiten of er nog andere nummers 

verschenen. Hoofdredacteur was Rob Eykens. 

Het blad verschijnt, gestencild, op kwart formaat onder gesten

cild schutblad, en telt gemiddeld 20 bladzijden. 

In het januarinummer wordt de (veronderstelde) vorming van een 

"Vlaams Front Volksunie-Vlaamse Demokraten" toegejuicht: äe 

pràeses stelt dat de VU zich in de toekomst "pluralistisch, de~o

cratisch, antipuristisch" moet opstellen en het "starre natio

nalisme en de vooroorlogse vorm ervan" moet afwijzen. Zelfs 

tegenover federalisme staat hij aarzelend: "de VU moet de na

druk leggen op een ANDERE ordening van België i.p.v. op het ver

delend element: federalisme waar het kan, centralisme waar no

dig". Als blijkt dat een samengaan tussen VU en Vlaamse Democra

ten onmogelijk is, reageert "Het Steen" scherp (maart) en dit 

in de VU-trouwe lijn via Rob Eykens. Maar in datzelfde nummer 

pleegt Wellens dan weer een uitvoerig stuk over "Vlaams-natio

nalisme, een progressieve uitbouw", waarin hij zowel met het 

partij socialisme als met "een bepaald soort nationalisme" af

rekent. Het Vlaams-nationalisme moet volgens hem socialistisch 

worden, dit is strijdend voor het werkelijk algemeen welzijn, 

in de eerste plaats van de minder bedeelde volksgroepen. 
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Tot een s~nt-.hese poogt toekomstig praeses Bernard Eloy (steeds 

maart) te komen: "we beschouwen de kulturele ontvoogdi!lgsstrijd 

én het zogenaamde, meer sociaal-economischp progressisDe als 

elkaar aanvullende stromingen, als uitingen van ons volksna

tionalisme". Dit botsen van nationalistische en socialistische 

opvattingen zal de VNSU de komende jaren nog heel wat proble

men opleveren ... 

Vermelden we nog (april) een uitvoerig portret van de oud-acti

vist, op rijpe leeftijd nog RUG-docent geworden, prof. Ferdinand 

De Waele. 

Zoals reeds aangestipt, verschijnt véL'1af dit academiejaar "het 

steentje"; dit berichtenblad zal, doorheen goede en zwakke ja

ren, de actualiteitenuitgave van de VNSU blijven. Het verschijnt 

steeds in gestencilde vorm, soms uiterst eenvouëig op 1 of 2 

bladzijden, met vermelding van komende activiteiten of korte 

verslagen van voorbije. Andere jaren, als er geen "ernstig" blad 

verschijnt, of als men Baar sporadisch tot een tijdschriftuitgave 

komt, krijgt dit "Steentje" wat meer omvan9 en ruimt het plaats 

voor standpunten of geeft het politieke en/of algemene vorming. 

Wie de historiek van de VNSU wil schrijven, heeft in de Steen

tjes een nuttige inlichtingsbron, althans wat de VNSU-activi

teiten betreft; over de grotere en kleinere betwistingen (die 

in latere jaren talrijk zullen zijn) bewaart het blaadje echter 

meestal het stilzwijgen ... Dit jaar verschijnen er een lO-tal 

Steentjes; zij kondigen, als gezegd, voo~al activiteiten aan. 

In het laatste wordt melding gemaakt van het "eerste algemeen 

kongres van de Vlaamse federalistische studenten". Het heeft 

plaats te Antwerpen op 4 april 1965 en VNSU-Gent levert 2 van 

de 4 l:eferaathouders, plus de spreker op het plenum (de Gentse 

praeses Wellens) . 

VNSU-Gent zit duidelijk "in de lift". In de herfst van 1965 is 

het reeds vorig jaar zeer zwakke KVHV-Gent ontbonden, zodat aan 
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radicaal-Vlaamse zijde aJ~één de VNSU overblijft. 

Praeses Pol Smolderen kan een ruime waaier activiteiten bieëen: 

haast elke week zijn er initiatieven, debatten, voordrachreL 

of wordt er aan een of andere betoging deelgenomen. 

Als in oktober de Nederlandse taalkundige Dr. Piet paardekoFer 

voor de VNSU wil spreken, worden hem (als "buitenlander") de 

universitaire gebouwen ontzegd; hijzelf wordt aan de ingang 

van de Roeland, waar de voordracht dan zou doorgaan, vastge

nomen en over de grens gezet. Dit leidt tot een conflictsit~

atie met de rector, en zelfs tot een interpellatie door Maurits 

Coppieters in het parlement! 

-Het Steen" verschijnt voor het eerst gedrukt, naar formaat, 

omvang en opmaak goed gelijkend op "Ons Verbond" uit de laatste 

jaren. Hoofdredacteur is Roeland Bohez. 

Hoeveel nummers er van dit "steen" verschenen, lijkt op 't eer

ste zicht niet duidelijk: in "Het steentje" op 't eind van het 

jaar "was nummer 8 ter perse", maar volgens een mededeling van 

oud-praeses Bernard Eloy (in "Het steen" van 1/73) verschenen 

er slechts 3 nlliThLlerS, "omdat de lasten' te zwaar bleken". Dit 

laatste cijfer zal wel kloppen: wij konden alleen de nummers 

2 (november) en 3 (zonder datering) terugvinden. In 2 wordt na

gekaart over het VU-Vlaamse democraten-dispuut ' om en rond de 

voorbije verkiezingen. Vice-praeses Eykens verdedigt een VU

trouw standpunt, hoofdredacteur Bohez bekijkt de situatie van

uit een gemengd vertrekpunt: wel een bewijs dat ook aa~ de 

VNSU-top niet iedereen over dit toch wel essentieel vraagstQ< 

hetzelfde denkt. Ook geven woordvoerders van diverse politi~<e 

partijen (E. Slosse voor de VU, J. Turf voor de KP, P. Van Bra

bant voor de PVV, J. Vandewalle voor de CVP en Fraeys voor de 

BSP) hun visie over de verkiezingsuitslagen. In 3 wordt het 

"sociaal economisch plan" van de VU besproken door een "rechts" 

nationalist (Willy Cobbaut, redactielid o. a. van -"Diets land

Europa") en een "links" flamingant (Ferdinand Alpaerts van "De 

Klauwaart") . Verder wordt de ganse tekst van de interpellatie

Coppieters over het "geval Paardekoper" gebracht. 
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Er verschijnen een 13-tal Steentjes, onder redactie van Bernard 

Eloy, die een goed beeld geven over de drukke werking tijdens 

dat jaar. 

Dit is voor de VNSU een topjaar: er zouden meer dan 600 leden 

zijn. Als sprekers treden onder meer op: Leo Wouters, Vic Anciaux, 

Maurits Coppieters, CVP-senator Geraard Van den Dacle. Jef Burm 

brengt de première van zijn nieuwste revue, en er is een bewo

gen debat over Zwartberg en de steenkoolproblematiek. 

Wanneer praeses Bernard Eloy onder de naam "VNSU-kartel" deel

neemt aan de verkiezingen voor de Algemene Raad van het Gentse 

Studentenkorps, heeft hij een opvallend succes: de lijst bekomt 

1.622 stemmen op 5.400 of 30% en 7 zetels op 20. Ze is op dat 

ogenblik onbetwistbaar de sterkste politieke studentenbeweging 

aan de RUG! 

Op het vlak van de publikaties kiest men dit jaar voor een zeer 

zuinige, maar des te regelmatiger poli~iek. Van "Het Steen" 

verschijnt slechts één "propagandanummer" op loktober, gedrukt 

op 8 bladzijden, waarvan 5 alleen maar publiciteit bevatten. 

Daarentegen wordt zeer regelmatig "Het Steentje" uitgebracht, 

dit jaar ook in de praktijk halfmaandelijks: van oktober tot 

mei vonden we inderdaad 16 nummers, eenvoudig gestenci'ld op 2 

of 4 bladzijden. Ze omvatten vooral aankondigingen van activi

teiten en - uiteraard in dit jaar van heftige strijd rond ":Ceu

ven-Vlaams" - veel standpunten en berichten rond dat thema. 

In maart, in volle kiesstrijd rond het GSK, verschijnt dan een 

gedrukt "Steentje", kranteformaat op 4 bladzijden, met het VNSU

programma en de kandidatenlijst. Rond deze verkiezingen ontwik

kelt de VNSU trouwens een grote activiteit met pamfletten aller

hande. Uitgevers van "Het Steentje" dat jaar zijn eerst Jan 

Fagot, later (vanaf januari) Annie Elskens en (vanaf april) Vik 

Van Branteghem. 
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!2fZ:!2§8 
Praeses Wim Van der EIst leidt de VNSU doorheen een van zijn 

beste jaren. De historiek spreekt van "een enorme activiteit~, 

vooral rond de strijd om Leuven-Vlaams, waarbij de VNSU niet 

alleen aan de RUG maar ook in het middelbaar onderwijs en op 

straat haar ideeën verspreidt. 

Haar macht bewijst de VNSU als er in maart'68 alweer GSK-ver

kie zingen zijn: het stemmenaantal stijgt tot 2.491, het percen

tage tot 40,5 en het zetelaantal bereikt 16 op 35! 

Ondanks de diverse activiteiten bestaat er ook nu weer geen in

teresse voor een echt tijdschrift. Men beperkt zich weer tot 

"Het Steentje-, in beginsel twee maal per maand, in de praktijk 

wel wat minder. Daar men geen doorlopende nummering aanhoudt, 

is het totaal aantal nummers niet exact op te geven. 

Twee Steentjes verschijnen gedrukt, weekbladformaat: het proFa

gandanummer van oktober, waarin een overzicht over de Leuven~e 

perikelen door paul Raskin "VNSU-Gent, een jubeljaar" door Wb 

Van der EIst (men ie aan het tweede lustrum toe ••• ) en verder 

de adressen van de 6 op dat ogenblik bestaande VNSU-afdelingen. 

Tenslotte een volksnationalistische geloofsbelijdenis door Vik 

Van Brantegheo. 

Het tweede nummer in dezelfde vorm verschijnt begin maart en is 

aan de studentenverkiezingen gewijd. Het programma op korte e~ 

langere termijn wordt er uitvoerig besproken. 

Wij vonden dat jaar nog 3 andere nummers. Een paar zijn eenvou

dige stencils, maar in de andere wordt geëxperimenteerd met een 

offset-uitgave, met tekeningetjes en een paar foto's. Er 1s ook 

ruimte voor korte artikels, zoals van Maurits Coppieters over 

"universitaire expansie tégen Vlaanderen" (december), of over 

het "Aktiekomite Gent-Nederlands" (januari), of een "overzicht 

der GSK-Kommissies en VNSU-studiegroepen" door Van Branteghem. 

De links-rechts-tegenstelling doet zich aan de RUG voelen en de 

VNSU wil daar zoveel mogelijk buiten blijven: "We wensen geen 

dwaze tegenstelling "rechts"-"links"-alternatief in het leven te 

roepen". Dat de VNSU niet aan innerlijke verscheurdheid ontsnapt, 

wordt volgend academiejaar bewezen ..• 



21. 

1968-1969 ---------
De VNSU ondergaat, na twee uiterst succesvolle jaren, het lot 

van zo menige studentenvereniging. Een (diepe) terugval, die 

jaren op de unie zal wegen. 

Het jaar begint nochtans uiterlijk goed, onder praeses Vik 

Van Branteghem. Hij raakt na enkele maanden echter in onmin 

met zijn bestuur en wordt op 27 november met grote meerder

heid (31 stemmen tegen 2) oneervol ontslagen. Nog dezelfàe dag 

richt hij KVHV-Gent weer op. 

Aanleiding en omstandigheden liggen buiten het kader van deze 

studie: zeggen we enkel dat Van Branteghem, overtuigd katholiek 

en Vlaams-nationalist, het wat zwakke beeld dat de VNSU bood 

tegenover de linkse aggressiviteit, wilde ombuigen in een radi

caler imago; hij wilde ook vrij zijn van elke partijbetutteling. 

Zijn heengaan, én de herleving van een KVHV dat teruggreep op 

de katholiek-én-Vlaamse traditie, zou een zware aderlating be

tekenen voor de VNSU, die moeizaam zwalkte in een "noch-rechts

noch-links" politiek. 

Van Branteghem werd op 5 december opgevolgd door Jan Fagot, die 

echter half-januari alweer bedankte. Een driemanschap, Koen 

Aurousseau, Eddy Gaublomme en Bernard Vauterin, zou dan de VNSU 

leiden tot het eind van het academiejaar. 

In die omstandigheden konden niet veel initiatieven uitgewerkt 

worden. In de beginmaanden kwamen nog sprekers als Maurits Van 

Haegendoren, Luc Van Steenkiste of Vic Anciaux, allen VU-parle

mentsleden. Na nieuwjaar lukten alleen nog een orgelconcert en 

een optreden van Boudewijn De Groot .•• 

Dit verwarde VNSU-jaar vindt natuurlijk ook zijn weerslag in Ge 

pers. 

Nochtans i$ men erg goed begonnen: in september verschijnt een 

keurig gedrukt brochuurtje, als "speciale editie" nr. 1, op 12 

bladzijden. Het omvat de casisbeginselen van de VNSU: student 

en universiteit - student en jeugd - student en volk - student 

en maatschappij - student en wereld. Verder een stuk over "het 
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wezen van de universitaire vorming" door praeses Van Branteghem. 

Als leus vinden we "VNSU steunt op de volksnationale idee én 

op de Heelnederlandse, in het perspectief van een vere~igd ~u

ropa der volkeren". 

Na een gestencild nummer 2 verschijnen 3 en 4 (oktober en novem

ber) onder verantwoordelijkheid van Jan Albrecht. Er is behoor

lijk werk gemaakt van de vorm , en er zijn al wat langere bij

dragen over "volksnationalisme en studentenproblematiek n
, de 

toespraak van de Leuvense KVHV-praeses Guido Ghekiere op een 

Antwerpse arnnestiemeeting, "Activiteiten in verband met univer

sitaire hervorming" (Van Branteghem) . 

Alles lijkt opperbest tot de qecember-crisis losbreekt. 

Daarna valt men noodgedwongen terug op een schamel stenciltje, 

waarvan wij er een zestal terugvonden; ze bevatten niet veel 

méér dan korte mededelingen en oproepen tot medewerking. 

Daartussen verschijnt in februari nog een "bijzonder kultuur

nummer" dat in feite niet meer is dan het programma va.,:l. het 

door de VNSU ingericht orgelconcert. De co-voorzitters Aurous

seau en Gaublornrne zorgen voor de redactie van deze n~ers. 

Vanaf maart '69 vonden we geen enkele uitgave meer terug, zodat 

we ook niet vernemen, hoe de VNSU stond tegenover de vrij zware 

studentenrellen, die in maart de Gentse studentenwereld overhoop 

haalden •.• 

l~§~:l~lQ 

Onder praeses Jos De Brabander zoekt de VNSU naar herstel van 

de zware klap, het vorig jaar opgelopen. Dat valt niet makkelijk, 

want het KVHV is weer in volle uitbouwen voert onder Vik Van 

Branteghem een bijzonder dynamische politiek. 

De VNSU heeft maar weinig leden, bescheiden activiteiten, waar

onder een 3-tal meetings, o.a. over "Universiteit Limburg?", een 

kleinkunstavond en een orgelrecital. 

Men beperkt zich tot een zeer bescheiden, maar verzorgde uitgave 

van "Het Steentje", waarvan 10 nummers verschijnen, onder vera.!lt

woordelijkheid van De Brabander. 
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Er is dit jaar, naast korte mededelingen, rnw~r weinig plaats 

voor langere bijdragen. Die worden o.a. gewijd aan de strijd 

van het Biafraanse volk tegen àe imperialistische staat Nige

ria (met een verhelderende tekst van dr. A. Van Wetter terza<e 

in 3), aan de Limburgse kolenmijnen ("VNSU solidair met Lim

burgse mijnwerkers" in 5) of aan het "sociale milieu van de 

kunstenaar" (W. Pashley in 7). In 9 wordt een stuk opgenomen 

van dr. Leo Wouters: "Heeft de Vlaamse jeugd een politieke 

taak ?". 

!2ZQ:!2Z! 
Praeses Wilfried Pashley poogt de VNSU dynamischer te maken. 

Er wordt o.a. op de Sint-Kwintensberg een eigen secretariaat 

betrokken. Volgens Rein D'Haese(wiens historiek van de VNSU 

wij van nu af volgen) waren er dat jaar amper 50 leden. 

Toch zijn er meer ac~iviteiten: tal van cantussen en thé dansant 

(een constante in de v~SU-werking, ook voor vele volgende jaren. 

Er worden tevens een paar meetings ingericht: een over de "Vrij

heid van het gezinsl.oofd" ("Het Steentje" noteert dat de opkomst 

"beneden alles was, 40 man!") en een avond met Frans-Vlaamse 

studenten uit Rijsel. 

Wat de pers betreft, probeert men het dit jaar weer met "Het 

Steen". Niet meteen een succes: nummer 1 verschijnt in januari, 

gestencild, 20 blz., formaat 14 op 22. Bijdragen over "repres

sie" (Eddy Gaublomme) "grondwetsherziening" (Van Gelder) en een 

paar moties. Blijkbaar is het blad nog niet leefbaar, want dat 

jaar vonden we nog slechts één nummer: april '71 (zonder aanqe

ven van volgnummer); het is een gewone stencil, kwarto, 18 blz. 

Het bevat verslagen van activiteiten tussen januari en maart. 

wat ons doet besluiten dat er géén andere Stenen verschenen. 

Het aprilnurnrner behandelt trouwens de "politieke malaise aan de 

RUG". Vastgesteld wordt dat "politieke groeperingen h~~ leden

aantal zienderogen zagen slinken" en dat "de apathie die op dit 

ogenblik heerst een pijnlijk bewijs (is) van het gebrek aan 

solidariteit onder de studenten zelf ... " 
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Een eigen antwoord op deze malaise schetst"Het steen", merk

waardig genoeg, niet ... 

"Het steentje" verschijnt in zijn eenvoudigste vorm: stencil, 

meestal slechts 1 bladzijde, met kCcte mededelingen. Tot einè 

november verschijnen nummers 1 tot 4. Daarna wordt geen numme

ring meer aangegeven, wij vonden nog 4 uitgaven tot begin mei: 

hoeveel er juist verschenen kon niet achterhaald worden. 

Eén lichtpunt: in "Het Steentje" van 6 mei kondigt het pas ver

kozen bestuur een drukke en ernstige werking aan voor het vol

gend academiejaar ... 

De verkozen praeses Piet De Wilde, die een belangrijk aandeel 

had in de herleving van de VNSU, moet zich begin oktober terug

trekken, daar hij van universiteit verandert. Hij wordt opge

volgd door Dirk Van Gelder. De VNSU ontwikkelt zich opvallenè, 

en dat gaat - niet toevalljg - samen met de verminderde aan

trekkingskracht van het KVHV, dat zich niet .meer koestert in het 

Van Branteghern-imago , en dat jaar de strikt-solidaristische 

toer opgaat. 

Het te zwaar wegende verbondshuis wordt opgegeven en het secre

tariaat weer naar de Roeland overgebracht. 

Er worden enkele avonden ingericht, o.a. over Ierland met Pol 

Van Caeneghern als spreker, of over de onderwijsproblematiek; er 

wordt ook meegewerkt aan Vlaams p ~etogingen en aan initiatieven 

van het pas opgerichte Taal-Aktie-Komitee (TAK). 

"Het Steentje- verschijnt van september tot einde maart 14 maal, 

steeds in zijn eenvoudigste vorm. 

Maar "Het Steen" wordt terug gelanceerd. Bij het begin van het 

academiejaar verschijnt een voorstellingsnurnrner van de 5 bestaan

de VNSU-afdelingen Gent, Antwerpen, Brussel, Kortrijk en Leuven, 

op kranteformaat; kort daarop verschijnt een nummer I, d.:t het 

verkiezingsprogramma voor de Raad van Beheer RUG omvat. De 

VNSU omschrijft zichzelf als: pluralistisch ("niet aan een be-
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paalde levensopvatting gebonden"), Vlaams-nationaal, federalis

tisch, democratisch ("de macht aan het volk") en progressief 

("geen verzuiling, doch aanpassing aan de structuren van de 

modRrne maatschappij"). Bij de verkiezingen zal de VNSU 4 kan

didaturen indienen, en 39% van de stemmen, doch slechts 1 ze

tel op 4 behalen, terwijl de andere 3 naar voorzitters van fa

culteitskringen gaan. Links heeft deze verkiezingen, waarin 

meer dan de helft der studenten ongeldig stemmen, geboycot. 

De rest van het jaar komt "Het Steen" nog 4 maal uit, op for

maat 21 op 17, gestencild op 20 bladzijden, onder gedr~<te kaft. 

Er zijn ook weer enkele advertenties. Hoofdredactrice is Har

leen van OVerstraeten. Men probeert commentaar op de universi

taire actualiteit (de steeds weerkomende "Los samengeraapt ft 

door Hugo Van Hemelryck) te combineren met basisartikels. Zo 

is er een lang gesprek met Davidsfonds-voorzitter Prof. Derine 

(in 4), "Brussel in cijfers" door AntoVano (in 3) en een bij

drage over "de vergeten volksgroep in België: Eupen" door Koen 

Baert (in 5) • 

Terecht stelt praeses Van Gelder in zijn editoriaal (in 2) : 

"Wij zijn terug aan 't uitgroeien tot een volwaardige politieke 

Vlaamse studentenvereniging die recht' van spreken heeft!". 

In 5 wordt nog aa~gekondigd dat er in mei een "Lustrum-Steen

zal verschijnen met getuigenissen van 15 ex-voorzitters. Ons 

inziens kwam er van dit plan niets terecht. 

Dirk Van Gelder blijft dit jaar nog prae.ses. 

Uiterlijk gaat het de VNSU zeer goed. Er zijn veel leden, men 

neemt deel aan tal van activiteiten, zowel binnen als buiten de 
RUG. Nochtans blijken er, volgens Rein U'Haese, aat jaar zeer 

sterke spanningen te zijn geweest, wat de werking uiteindelijk 

afremde en het aantal eigen initiatieven erg beperkte. 

Daar valt in de VNSU-pers weinig van te merken. Als er dat jaar 

weer verkiezingen voor de Raad van Beheer plaatshebben, op 3 mei 
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1973, behaalt de VNSU met 2 kandidaten, 1.901 stemmen op 6.067 

of 31%, en VNSU-m~l Jan Van der EIst verovert, zoals vorig jaar, 

één der 4 studentenzetels. Ook het voorzitterschap van de So

ciale Raad valt te beurt aan een VNSU-er, Dirk Vergauwen. 

Onder de titel "VNSU-Gent" verschijnt in oktober een presentatie

blad, 4 bladzijden op kranteformaat; hierin worden de VNSU-doel

stellingen herdrukt, en tevens biedt men een voorstelling van 

de voornaamste universitaire structuren. 

"Het Steen", dit jaar weer onder redactie van Harleen Van Over

straeten, start laat, maar dan wel met een gedrukt nummer I, 

dat aan Zuid-Vlaanderen gewijd is. Het brengt bijdragen van 

Cyriel Moeyaert, André Demedts en de Frans-Vlaming Jean-Paul 

Sepieter, en brengt een behoorlijk overzicht van wat er op dat 

ogenblik aan volksbewustzijn in Frans-Vlaanderen leeft. 

Nummers 2 en 3 verschijnen in januari en april, met stukken over 

de taalgrens, de Voerstreek en het universitair-beleid-Vermeylen, 

en daarbij nog de historiek van de VNSU tussen 1965 en 1967 aoor 

oud-praeses Bernard Eloy, dit alles in 2. In 3 lezen we over 

de komende beheerraadsverkiezingen, het plan-Van den Boeynants 

(legerhervorming) , en over "participatie in het lLTliversiteits

beleid". Nog in april verschijnt een nummer 4, verkeerdelijk als 

"Steentje" betiteld; het is weer gedrukt op kranteformaat, en 

dient als kiesparnflet voor de beheerraadsverkiezingen. Het bevat 

naast het voorstellen van de kandidaten, twee lange stukken: 

"het VNSU-prograrnma inzake universitair onderwijs" en de "sociale 

sector aan de RUG"; 

Van "Het Steentje" verschijnen niet minder dan 21 nummers (die 

weliswaar de periode juni 1972 tot oktober 1973 overspannen). 

Zij verschijnen steeds op stencil, maar soms valt de omvang op: 

zo telt 7 (verkeerdelijk als "a" aangegeven) 5 bladzijden ("stand 

punt van de VNSU omtrent onderwijspolitiek-), 10 en 12 tellen 7 

bladzijden, met telkens een uitvoerig "verslag Raad van Beheer" 

door Jan Van der EIst. In 13 stelt oud-praeses Jos De Brabanèer 

de pas· opgerichte "Werkgroep-Arbeid" voor, een links-flarningan

tische nieuwkomer die een paar jaar later een actieve rol aan de 

universiteiten zal gaan spelen. 
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Al bij al, een jaar waarin de VNSU zich, met succes in de 

universitaire structuren tracht in te werkerl, maar met weinig 

activiteiten naar buiten toe. 

Praeses is Jan Van der EIst. 

De VNSU "draait zeer behoorlijk" volgens Rein D'Haese. Concur

rent KVHV zit weer eens in een absoluut dieptepunt, wat de 

VNSU uiteraard ten goede komt. Er zijn pamflettenacties, een am

nestiehongerstaking in de ijzertoren, een uitstap naar Frans

Vlaanderen, e.a. Maar veel méér initiatieven kunnen we uit de 

uitgaven niet halen: er wordt meer mee-gewerkt, dan zelf-georga

niseerd. De VNSU-pers is dit jaar· eerder bescheiden. Voor de 

onderzoeker komt er daarbij een probleem: de redacteurs springen 

bijzonder slordig om met de nummering van hun uitgaven, zodat 

het uiterst moeilijk is uit te maken wàt er nu eigenlijk ver

scheen; volgend jaar wordt het op dat gebied nog erger •.. 

Van "Het Steen" vonden we 3 "normale" nummers en een "federaal 

dossier" aangeduid als 16de jaargang, december. Hoofdredacteur 

van dit dossier is Toon van Nuffel. Het bevat een "historisch 

overzicht" door Koen Baert en deels door Bart Beheydt, partij

standpunten door een CVP- en een VU-woordvoerder, en tenslotte 

de "VNSU-lijn": geen 3 gewesten, maar twee (Vlaanderen en Wal

lonië) en 2 gebieden (Brussel en Oostkantons) • 

De nummers van oktober en november zijn eenvoudig gestencild 

en bevatten slechts korte bijdragen, meestal geschreven door 

Koen Baert, Geert Bourgeois en Bernard Deheegher. Eind febru

arie verschijnt er nog een "artisanaal" samengesteld nummer, op 

zeer klein formaat, onder loodgrij ze ké'.ft, met Europese bijdra

gen van Deheegher en Baert. 

"Het Steentje" brengt als eerste nummer een krant op 4 bladzij

den, offset, met een satirische voorstelling van de "bende van 

Ali Burton- (de nieuwe regering-Leburton), met verder een uit

leg door Koen Baert over wat v~or de VNSU begrippen als federa

lisme, Vlaams-nationalisme en pluralisme betekenen. 
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Na nieuwjaar dragen de Steentjes de nummering: 17e jaargang, 

nummers 1 toe 6 (van begin januari tot eind april). Het zijn 

vaak lijvige nummers, gestencild (slordig, vaak onleesbaar ... ) 

met verslagen van de Raad van Behe~r of van de VNSU-raad. 

De nederlaag van de Volksunie bij de parlementsverkiezingen van 

1974 lokt - enigszins ongerust - commentaar uit: voor het eerst 

sinds haar ontstaan stagneert de Vlaams-nationale partij. 

De Portugese "anjerrevolutie" lokt dan weer toejuichend comjnen

taar uit .... 

!211:1212 
Onder het voorzitterschap van Koen Baert beleeft de VNSU, 

althans volgens Rein D'Haese, een absoluut dieptepunt. Er zijn 

scherpe persoonlijke tegenstellingen (waarvan we - alweer- in 

de bladen weinig terugvinden) ~ ook lijdt de VNSU onder de her

vonden dynamiek van het KVHV, dat weer een eigen Verbondshuis 

betrekt, nogal wat activiteiten heeft en een- behoorlijk blad 

uitbrengt. De zeer ongelijke dynamiek van b~ide verenigingen 

blijkt uit de "Verschaeve-rel". Een cabaretartiest komt een, 

in Vlaamse kring als kwetsend ervaren, stuk opvoeren waarbij 

de nationalistische priester-dichter Cyriel Verschaeve belache

lijk wordt gemaakt. Het KVHV organiseert een tegenmanifestatie 

en aan de Blandijn hebben zware rellen plaats. De VNSU houdt 

zich afzijdig en verantwoordt zich in RHet Steentje R (14/10) 

aldus: "wij hebben niet deelgeówmen aan de manifestatie, omdat 

wij niet zo gemakkelijk op stang te jagen zijn door een provo

catorisch bagatel, èn daarenboven de vrije meningsuiting steeds 

verdedigen .•. ". Een toch als radicaal bekende vereniging als de 

VNSU lijdt door zulke uitspraken verlies aan alle kanten ... 

Van "Het steentje" vonden wij slechts: R18e jaargang nummer 5-

(oktOber, met het "Verschaeve-standpunt") en 17 (1 december), 

waarin de énige publieke avond van dat jaar wordt aangekondigd, 

een Brabant-avond met Frans Baert en André Monteyne; verder nog 

"1ge jaargang nummer 3" van half februari. 

Van "Het Steen" vOnde j"1 wij 3 nummers: "1ge jaar nl.llIUDer 10" in 
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oktober, "18e jaar nurnraer 12" in deCeIT'.:;êr en "15e jaa.r nummer 

2" in februari. Het oktobernummer, 14 bladzijden gestencild 

op foJioformaat, brengt onder de titel "Een vlaamsnationalisme 

voor studenten", een definitie door praeses Baert van de VNSU

standpunten "democratische opvattingen, pluralisme, politiek 

en universitair engagement"; hij besluit: "het radicale Vlaams

nationalisme is de enige politieke stuwkracht die Vlaanderen 

een beleid kan bezorgen en dat van onderaan gegroeid is". Verder 

is er nog een "politiek progrru~an door Bart 3eheydt en een ar

tikel over Zuid-Tirol" Als hoofdredacteur is Pierre Deheegher 

vermeld. 

In december verschijnt een thema-nummer over -De eisen van Halle" 

(naar aanleiding van de grote algemeen-Vlaamse betoging aldaar). 

Het is een vrij slordige stencil op kwartoforoaat, zonder kaft; 

er zijn bijdragen van Lieven Demedts "Vlaams-Brabant, waarom?", 

van Walter Schelstrae te "de wet op de agglomeraties en federaties" 

en van Bart Beheydt en Luc Deceuninck "Halle-Vilvoorde". Eind 

februari tenslotte ver s chijnt er een n~teen· op affiche-formaat, 

om het nationaal VNSU-congres aan te kondigen. De t e behandelen 

thema's zijn zeer ambitieus: Navo pro of contra, Zuid-Afrika 

waarheen? Defensieproblematiek en onderwijsbeleid. 

"Het kongres zélf bleek .geen onverdeeld succes", aldus Rein D'Haese 

Praeses wordt Bart Beheydt. 

De VNSU lijkt haar interne problemen te hebben opgelost en wordt 

weer een vereniging van betekenis. Er worden diverse meetings 

gehouden, er is een folkavond met zangeres Julie Felix (meer 

dan 600 aanwezigen), men neemt deel aan het studentenprotest 

tegen de geplande maatregelen van de ministers De eroo en Hum

bIet over de financiering van de Q~iversiteiten. De VNSU is erg 

actief in het Politiek Konvent en slaagt er zelfs in aldaar een 

amnestie-motie te doen goedkeuren. 

Ook op het gebied van publikaties is er een opvallende verbete

ring. "Het Steentje" behoudt zijn gebruikelijke vorm en verschijnt 
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10 maal van september tot februari; dan loopt het weer eens 

mis met de nummering en herbegin i.. men in ll'aart met 7; in mei 

eindigt men terug met 8, samen 12 uitgaven. 

Voor "Het Steen" kiest men een nieuwe vorm, die ook de volgende 

2 jaren zal behouden blijven: gestencild op folioformaat, ge

middeld 12 bladzijden (soms wat meer), onder gedrukte kaft met 

titel "Het steen, maandblad van de VNSU". De afwerking laat nog 

wel wat te wensen over en bovendien start men erg laat: de eerst 

aangeduide hoofdredacteur laat het eind november afweten, en 

zijn opvolger Pierre Deheegher moet op enkele dagen tijd 2 num

mers doen verschijnen; eind januari is er nummer 3 en begin 

maart komt nummer 4. 

"Het Steen" wil dit jaar ook het orgaan zijn van àlle VNSU-kern

en; dat zijn er begin van het jaar 4, waarvan 2 (dixit Het 

Steentje 3/4) ,Antwerpen en Brussel, enkel op papier bestaan. 

Van dit nationaal-VNSU vinden we niet zoveel sporen: een voor

stelling van VNSU-Leuven door P. Van Windekens in 1, een bij

drage van Rudi Brugmans uit Brussel voor 3, en vanuit het pas 

opgerichte VNSU-Kortrijk een paar stukken in 3 door praeses 

Toon van Moerbeke. 

In I geeft praeses Beheydt een plaatsbepaling van de VNSUi daar

in heet het o . a. "het gaat er de VNSU om, het Vlaams-nationalis

me opnieuw bij de Vlaamse studenten te brengen, en aldus mee te 

bouwen aan een front tegen de belgicistische en fransdolle 

machtselite. Ons doel in een autonoom Vlaanderen". 

In de volgende nummers vinden we o.a. een stuk over Pater Stärcke 

door E. Haverhals, een uitvoerige studie over "staatshervorming" 

door Reinout D'Haese en ook nog over "jeugdwerkloosheid" door 

J. Van Biervliet. 

Noteren we verder dat de VNSU voor ft eerst in zijn geschiede

nis, zijn hoofdkwartier buiten de Roeland vestigt, meer bepaald 

in de pas geopende "Jan Yoens" in de Belfortstraat; hoewel het 

lokaal ver uit de "studentenwijk" ligt, hoopt men toch een 

jonger publiek aan te trekken ••. 
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Onder praeses Walter Schelstraete staat VNSU er goed voor. 

En andermaal - nu wèl voor het laatst - gaat dit gepaard met 

de afgang van het KVHV, dat vorig jaar al een warrig beeld ver

toonàe ("Nieuw-rechts", eerder anti-kristelijk) en nu helemaal 

veràwenen blijkt. 

Hoewel "het verdwijnen van een aantal waardevolle medewerkers 

een verlate start met zich meebracht" (aldus RDH), is het een 

jaar met grote activiteit, o . a. een meeting over de ~ . taatsher

vorming met 4 parlementsleden als sprekers. 

Voor het eerst zal een lustrum (het vierde) écht met luister 

gevierd worden. 

Van "Het Steentje" vinden we 5 nummers tussen juli en half

februari, terwijl er in april nog een "nummer X" verschijnt. 

Ze verschijnen in hun vertrouwde vorm, maar zijn wel meer ge

stoffeerd. Zo staat in 1 een brief van volksvertegenwoordiger 

lülly Kuypers over "Gewetensvrijheid in Armenië" en een "Dossier 

Brusselse ziekenhuizen"; in 3 gaat het over "het pokerspel van 

de Volksunie" (over het beloven van VU-steun aan de regering) • 

"Het Steen" verschijnt in de vorig jaar aangenomen vorm, 

maar met de nummering loopt het weer mis: 1, 2 en 3 verschijnen 

tussen oktober en december, 4 is het als brochure gedrukte ju

bileumnummer (januari), 5 komt begin maart, dan is er nog een 

gedrukt nummer(tje) 5 dat de VNSU-kandidaat voor de Raad van 

Beheer voorstelt, en tenslotte verschijnt een "overbruggings

nummer" dat vermeldt n5/1 Jaargang 20/21, 20 april". 

Hoofdredacteur is Leo Deltour. 

Nummer I handelt over de "regeringsmededeling van minister Rika 

De Backer" (gewestvorming) en brengt verslag over de avond 

"Studeren aan de universiteit" door dr . André Bonte. 2 brengt 

"de gemeenschapsdialoog" door Leo Deltour, een "Pleidooi voor 

een écht onderwijsbeleid" door Willy Kuypers en een kritische 

benaàering van de "Werkgroep-Arbeid" die een actieve rol aan 

de RUG begint te spelen. Rein D'Haese schrijft: "VNSU zal met 

Arbeid samenwerken waar het gaat om algemeen-Vlaamse belangen ; 
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dit betekent niet dat zij de maryi~tische koers van Arbeid 

goedkeurt. VNSU is anti-marxistisch; nationalisme en marxis-

me zijn dingen die voor ons niet samengaan ... " 3 heeft het o

ver "Vlaamse en sociale beweging één geheel" door Rein D'Haese; 

de bijdrage van Mark Symoens "Zuid-Afrika, slachtoffer van een 

komplot" is de aanhef van n'hele polemiek, waaruit mag opgemaakt 

worden, dat in de VNSU de standpunten over essentiële thema's 

nogal uiteenlopen. Zo stelt Symoens "als volksnationalisten 

moeten we Z-A een kans geven; de negatieve houding van veel men

sen ten oversta~l van Z-A is het resultaat van een doelgerichte 

propaganda en verdachtmaking". 

Daar komt reactie op; in het nummer 5 is een brief van pro-praese! 

Bart Beheydt: "een volksnationalist MOET zich tegen Zuid-Afrika 

uitspreken, omdat daar een volk door een staat wordt gediscrimi

neerd ten opzichte van een ander volk!", en daar staat dan weer 

de VNSU-motie tegenover, waarin het heet: "verwerping van de ge

voerde boycotactie (tegen Z-A). Elke economische actie tegen Z-A 

zal immers in de eerste plaats de gewone zwarte mQn treffen, niet 

de blanke ... " 

Terug even naar nummer 4, het "jubileumnummer" dat over 3 blad

zijden de historiek brengt van VNSU, door vice-praeses Rein 

D'Haese. Het is een objectieve maar - voor bepaalde jaren toc~ -

niet zo grondige studie. Schrijver leek wel in tijdnood te zit

ten en moest zich dus wel beperken tot wat sommigen hem wilden 

mededelen of tot de vermelding n het archief van dat jaar ging 

verloren ••. " 

Verder nog dat jaar: het voorstellen van de nVereniging Vlaamse 

Studenten" die er "schandalige praktijken op nahoudt"; het gaat 

terzake om de "Tendens-strekking" die uiterst-links staat en in 

de VVS een overheersende rol speelt. Ook nog een abortusstanä

punt: "VNSU is principieel tegen abortus, maar de wet is ver

ouderd en dient aangepast .•. VNSU spreekt zich uit voor een edu

catief en duidelijk anticonceptiebeleid.- Deze beide stand

punten vinden we in het neerste" nummer 5. 

Het "tweede" 5 dient als kiespamflet voor Patrick Vande Velue, 
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VNSu-kandidaat voor de Raad van Beheer. Het verschijnt gedrukt 

op 4 blaèzij..'ien, en :JrengL, naast het voorstellen van de kanäi

daat, beknopt de grote VNSU-themata: "stop de willekeurige on

derv.'ijsbenoemingen", "voor een democratische universiteit van 

de meerderheid". Het "derde" 5 tenslotte, dat tegelijk als aan

vangsnummer voor volgende jaargang dient (22 april) zet zich 

weer af tegen de linkse groepen die aan de RUG een machtsposi

tie bezetten, omgekeerd evenredig met hun werkelijke omvang. 

Er zijn ook parlementsverkiezingen geweest, en "Het steen" is 

met de uitslag niet bijster ingenomen: "de Volksunie is eer, 

stagnerende en verstarde partij", en nog "de VU is een partij 

geworden als de andere, waarin arrivisten en tafelspringers 

allerhanéie staan te drummen om een plaatsje!". Uit dit niet

ondertekend artikel klinkt voor 't eerst in 20 jaar een scherp

kritische toon tegenover de "moederpartij". Deze kritiek zal de 

komende twee jaren nog verhevigen en het bestuur intern erg ver

delen. 

1977-1978 ---------
Praeses ~ordt Rein D'Haese. 

VNSU zet zich gans het jaar in als dé vertegenwoordiger van de 

radicaal-Vlaamse gedachte aan de RUG. Maar ook daarbuiten is er 

veel activiteit, op gans het Vlaamse strijdfront. 

Door het zogenaamde ~Egmontpactn is de hele Vlaamse beweging 

diep geschokt, wat trouwens sinds 1977, naast en tégen de Volks

unie t~ee nieuwe radicaal-Vlaamse partijen doet ontstaan: de 

Vlaams-nationale partij en de Vlaams Volkspartij. 

Geslingerd tussen de trouw aan de Volksunie aan de ene kant, de 

solidariteit met de Vlaams-nationalistische beweging van de an

dere kant, zal de onzekerheid veld winnen en de afgang van de 

VNSU, anderhalf jaar later, inluiden. 

Maar zover is men nog niet. 

Uit ~Het Steentje", dat 6 keer verschijnt, kan men best de acti

viteiten van dat jaar volgen. Die situeren zich meer buiten d~~ 
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binnen de universitaire we·reld. Deelname aan de anti-Egmontbe

toging te Dilbeek in oktober bvb., en idem te B~ussel in decenbp.r, 

vromingsweekend in Kessel-lo, in januari weer deelname aan de re

gionale anti-Egmontvergaderingen, in maart de anti-Egmontmars in 

Kraainem ..• en dat alles terwijl het officiële Volksuniestanàpunt 

beslist pro-Egmont is! 

Tussendoor zijn er toch eigen activiteiten als een avond over 

"Wetenschapsbeleid- door VU-minister R. Vandekerckhove, een 

vormingsavond over "Pluralisme" door Jaak Vandemeulebroucke, of 

een avond over "Collaboratie en repressie" door Prof. Guido Provo 0 

Typisch voor de v~rscheur(en)de toestand dat jaar is bvb. 

"Het Steentje" 3 (25/10). Onder hoofding "Inspraak" heet het: 

"5 maanden lang heeft de VU zich ontpopt als een autoritair en 

onverdraagzaam partijapparaat, àat geen kritiek of inspraak 

meer duldde en door intimidatie en verdachtmaking, mandatarissen 

en kaderleden in het gareel tracht te doen lopen .•• " En als I:;e

sluit lezen we: "stop de particratie, stop de kadaverdiscipline! 

Vrijheid voor onze parlementsleden!" Deze tekst wordt onderte

kend door VNSU-Gent, Brussel en Leuven. 

In "Het Steentje" 5 (28/1) luidt de klok dan weer anders: het 

artikel "Aan de heren van het anti-Egmontko:rrité" verwijt de 

"gefrustreerden van VNP of VVP -dat zij uit de VU traden "niet 

om Vlaamse motieven, maar omdat ze te links was, of om eigen 

profijt" . 

Eigenlijk gaat de VNSU hier tussen àlle stoelen zitten: ze keert 

zich fel tegen het Egmontpact en de VU-partijtop, maar wijst even 

scherp de nieuwe nationalistische partijen en het anti-Egmont

komitee af. Welke oplossing ziet men? In "Het Steentje" 6 wordt 

gepleit voor een "radikale vleugel binnen de VU". 

In hetzelfde nummer wordt nog aangeklaagd, dat VNSU-Brussel door 

het rectoraat aldaar geschorst werd. 

"Het Steen" zélf legt zich een vaste vorm en frequentie op: 

het verschijnt 8 maal, op folioforma~t en ± 30 bladzijden, maar 

zonder gedrukte frontpagina. Hoofdredacteur is Sjarel Embrechts. 

In 2 (oktober) staat een uitgebreid verslag van vorig werkjaar, 
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en wordt toegejuicht dat Patrick V~Dde Velde mpt 1.500 stemmen 

in de Raad van Beheer verkozen werd. Verder een bijdrage van 

de Leuvense professor E. Heulepas over "Ontkrachting van de slo

gans der Vlaamse Egrnontonderhandelaars". NQ~er 3 zet zich tegen 

iedere nieuwe partijvorming af: "Iedere Vlaming zijn partij?" 

(Sjarel Ernbrechts) en in 4 wordt over anti-Egmontacties doorge

boomd, maar in betogingen ziet men niet veel: "andere, meer ef

ficiënte protestmethodes" dringen zich op. Ook vindt de VNSU 

het zinnig dat linkse anti-Egmonters niet geweerd worden. Daarom 

wordt een vraaggesprek met prof. Jaap Kruithof in "de Nieuwe" 

uitvoerig geciteerd, waarna een lang stQ~ van Davidsfonds-vóor

zitter Clem De Ridder "België land van melk en honing" dit num

mer afsluit. 

In 5 (januari) reageert praeses D'Haese dan weer tegen het edi

toriaal van 4: straatacties zijn wél nuttig (men verwijst naar 

de initiatieven van het Taal-Aktie-Ko!Llitee) mits "organisatie 

tot in de puntjes, strategie op I~Dge termijn". Verder tracht 

hij de VNSU-politiek te definiëren als "noch rechts noch links"; 

toch zet hij zich af tegen de, volgens hem, volledig door de 

RAL geinfiltreerde "Werkgroep-Arbeid". 

In de volgende nummers nog een studie "Sociale atoombom" over de 

genetische invloed op het intellect, naar aanleiding van de 

werken van Arthur Jensen en Rob. Ardrey; een artikel over het 

Daensisme en een verslag van prof. Provoosts avond over "Collabo

ratie en rppressie". 

Nummer 8 (april) kondigt aan, dat het volgend jaar een "dende

rend werkjaar" zal worden, met de uitgave van een algemeen VNSU

tijdschrift dat "Studentenklauw" zal heten. De toekomstige struc

tuur van de VNSU wordt in detail uitgetekend. 

1978 - 1979 ---------
In april 1978 was Rein D'Haese herkozen, maar hij na~ reeds in 

oktober ontslag en werd door Reinout Beyaert vervangen. 

Het belooft een dynamisch j aar te ·,~orden, maar de VNSU zal dra-
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matisch verscheurd raken door de naweeën van het E~ontpact en 

door de acti vi tei t van nieuwe i1ationalistische partij en. Waar 

VNSU méér dan 20 jaar de studentenafdeling v~~ de Volks~~ie ~as, 

met nuances en kritiek weliswaar, heerst er nu twijfel en ver

warring. De ploeg aan het stuur zal het hele jaar een houding 

aannemen van "kritisch tegenover de VU, maar toch niet meegaan 

met de nieuwe partijen .•. " 

En juist dit jaar onderneemt de VNSU haar Beest ambitieuze tijd

schrifteninitiatief! 

"Het Steentje" verschijnt als vanouds 10 maal, onder verantwoor

delijkheid van Beyaert (vanaf nummer 2) ". Daar bovenop komt 

nog een propagandanummer, onder hoofding "öe Nijptang", dat een 

oproep tot medewerking bevat, naast een stuk "Onderwijsbeleid in 

België, wat is dat?"; hierin worden alleen de VNSU-afdelingen in 

Gent, Leuven en Brussel vermeld. 

Elk "Steentje" geeft een of ander basisartikel; zo: "VEV gewonnen 

voor grotere autonomie" (in 1), "Economisch federalisme" (in 5) , 

een overzicht van de Vlaamse inzet aan het Oo s tfront door Peter 

Logghe (in 6 en 7), verslagen over een·Voerbetoging (in 8), en 

over "straatgeweld tegen de 10.000" in verband met de verhoging 

van het inschrijvingsgeld. De RUG "kent één van de grootste en 

hevigste studentenrellen uit haar geschiedenis" (volgens de 

brochure "20 jaar RUG-studenten in actie", en "Het Steentje" 

kant zich zowel tegen "sommige studentenleiders die met het 

trotskistisch handboekje in de hand, dromen van een massale volks 

opstand .•• " als tegen "onderzoeksrechter D'hondt en de Gentse 

flikken, aan wie een brevet van onbekwaamheid verleend wordt" 

(in Steentje 9). In 10 tenslotte komt de uitslag van de beheer

raadsverkiezingen: 1.338 stemmen op 8.354 en 1 zetel op 4 voor 

VNSU-er Wouter Van den Berghe. 

Het lang aangekondigde "studententijdschrift Klauw!" zal dit 

academiejaar 6 maal verschijnen. Formaat 16 op 20,5; 18 blz. 

stencil onder gedrukte kaft. Het is bedoeld als orgaan van alle 

VNSU-kernen, vrij van elke partijdwang: "de Vlaamse beweging is 

de laatste jaren in een impasse geraakt door een teveel aan ro-
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Dit zeer goede VNSU-jaar zal wél de oprichting zien van een 

nieuwe concurrent, de Nationali~~ische Studenten Vereniging 

(NSV). Die was al in 1976 in Antwerpen opgericht, maar heeft 

pas vanaf begin 1978 een kern in Gent. De eerste jaren zal 

deze vereniging, wier sympathie duidelijk naar het Vlaams Blok 

gaat, in Gent slechts een zeer bescheiden activiteit kennen. 

Een tijdschrift is er niet: de NSV beperkt er zich toe haar 

standpunten via pamfletten mede te delen. Ze beschikt overi

gens over een tribune in het te Antwerpen verschijnend NSV-blad 

"Signaal" • 

.!~l~:'!~§Q 

De interne spanningen binnen de VNSU treden dit jaar definitief 

naar buiten en zullen de ondergang van de vereniging inluiden. 

Het nationalistische kamp is verdeelder dan ooit: de Volksunie 

heeft zich wat hervat terwijl de nieuwe partijtjes VNP en VVP 

tot één partij, het Vlaams Blok, zijn versmolten. Deze ver

deeldheid laat zich even goed aan de RUG voelen. 

In de lente '79 haalde praeseskandidaat Patrick Vande VeLle 

(van de VU-vleugel) het op Willy Van Stappen (nationalistische 

vleugel) met 11 stemmen tegen-8, maar op 5 december wordt 

Vande Velde weggestemd en door Johan Van Slambroeck (tot dan 

vice-praeses) vervangen. Dit leidt evenwel niet tot een inten

sere werking; in "Het Steentje" 6 (12 maart) dat onder redac

tie van Sjarel Embrechts verschijnt, leest men "VNSU is op ster

ven na dood ... " Op 19 maart wordt dan door de praeses en de 

laatste 3 voorzitters een "verzoeningsvergadering" bijeenge

roepen, waarop ook verantwoordelijken van de VU en van actie

groepen aanwezig zijn; een compromisvoorstel wordt er aanvaard, 

waarbij Van Slambroeck ontslag neemt en door Hans De Visscher 

vervangen wordt; deze leidt, samen met een nieuw bestuur, de 

VNSU naar het eind van het academiejaar. Veel zal er echter niet 

meer gebeuren .•. 

Van "Het Steentje" verschenen in de eerste periode (oktober

november) 4 nummers: vrij lijvig, met verslagen over het voor

bije werkjaar (in 1 wordt wat bitter vastgesteld "voor 't eerst 

stonden VNSU-ers in rivaliserende plakploegen") over TAK-acties. 
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een uitgebreide pers spiegel deur Peter Logghc, de kroniek 

RUG-zak door hans (De Visscher). In de periode Van Slambroeck 

verscheen alléén "Het Steentje" 5 (we konden het niet terug

vinden), zoals de voorgaande onder redactie van Eddy De Coninck, 

en dan het initiatief-Embrechts ("Het Steentje" 6). 

In de derde periode verschijnt alleen nog "Het Steentje" 7 (15 

april), weer onder redactie van De Coninck. Er staat een uit

voerig verslag in over het uitsluiten van de NSV u~t het Po

litiek Konvent. 

Het tijdschrift "Klauw· lijdt uiterlijk niet zo erg onder de 

interne tegenstellingen. Er verschijnen 4 nummers: 7/8 in ok

tober, 9 in december, 10 in februari en 11 in maart. Hoofd

redacteur blijft Rein D'Haese, behalve voor 9 (daar is het Van 

Slambroeck). Ze vermelden "orgaan van VNSU én VSAG" . Deze 

"Vlaamse scholieren aktie-groep" wil de ideeën waarvoor de 

VNSU ijvert verspreiden onder de oudste leerlingen van het mid

delbaar onderwijs en tegelijk een voedingsbodem zoeken voor 

de komende werking aan de universiteiten. 

Het dubbelnummer 7/8 is een der beste uitgaven uit de hele 

VNSU-geschiedenis: over 48 bladzijden geeft het een aantal stand

punten van vooraanstaande nationalisten over het thema 

"Vlaamse strijd anno 1979". Er is een uitvoerige tekst van 

Hendrik Borginon "Hoe kan de Vlaamse beweging uit het slop ge

holpen worden?" een (uit Knack overgenomen) "Boodschap" van 

Hugo Schiltz, "Vlaamsnationalisme morgen" door Vlaams-Blok\·r)(ll·

zitter Karel Dillen, "Eendracht en unidimensionaliteit" door 

Prof. Guido provoost, "OVerleven door vernieuwde strijdbaarheid" 

door Re1n--b'Haese en tenslotte de 11 juli-boodschap door Reinout 

Beyaert op de nationalistische sporenviering te Gent gebracht. 

Een goede doorsnede van diverse opvattingen over nationalisme, 

toén. 

Tn de volgende nummers staan weer studies over volkse minder

neden: "Koerdistan" door Sjarel Embrechts, "Wales" en "Bretanje" 

2~or ~~even Dehandschutter, "Zuidvlaanderen" door Cyriel Moe

y aert. Liesbeth van Vreckom handelt ,,'.'er het Daens1.sme en de 

-. '!"AG -"l)rdt uitvoerig voorgesteld in een vraagçesprek met haar 
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stichter Filip de Winter. 

Nununer 11 verschijn'i:. selijktijdig met de diepe crisis, maar 

men merkt er niets var.: het handelt over "De opgang van Nieu'~'

Rechts" en brengt een grondige studie doo .. - Prof. Piet Tommis

sen: "Het meta-politlE:'" concept van Alain de Benoist". 

Embrechts heeft het over gastarbeid; de tendens is "integratie 

van de gastarbeider, cét onze hulp ... ". 

In 1980 bestaat België 150 jaar. Diverse Vlaamse strijdorgani

saties slaan de handen in elkaar en vormen het tijdelijk ~omi

té "Vlaanderen ons vaderland"; VNSU werkt eraan mee. 

Eén der initiatieven is de gezamelijke uitgave van een brochure 

die als extranununer va~ de diverse bewegingsbladen verschijnt. 

Vanuit de VNSU draagt ze dan ook de aanduiding "Jaargang 1979-

80, nununer 12/13". In ~et redactiecomité, vonden we geen VNSU

ers terug. 

Dat jaar blijft er van de VNSU niet zoveel meer over. 

Hans De Visscher wenst niet v e rder praeses t e blijven en wordt 

in september door Jona, Van Slambroeck vervangen. Er bestaat nog 

een bestuur met een viertal leden, maar tot eigen activiteiten 

raakt men nog amper, behalve de actie tegen het bezoek van de 

koning, ter gelegenheid van "50 jaar vernederlandste RUG" op 

17 november, en een meeting "Republiek Vlaanderen" in oktober. 

Tegen het eind van het academiejaar hOQut VNSU-Gent zo goed 

als op te bestaan. 

Tegelijk beleeft de NSv-Gent een geleidelijke uitbouw, zodat 

de functie van de VNSU overgaat in andere handen, bij een niet

partijpolitiek-gebonden, maar radicaal-nationalistische orga

nisatie. 

op het vlak van de pers verschijnt er in oktober nog een 

"onthaalnununer" van "Het Steentje", met een voorstelling van de 

VNSU als beweging, en ' .. -aarin ook het verder uitgeven van "ons 

vormingsblad Klauw!" aangekondigd wordt, evenals "wekelijkse 
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VNSU-infos" ... Van een en ander komt niets meer terectt. 

In oktober en november verschijnen nog 3 Steentjes, met tel

kens een kalender, een radicaal-nationalistisch artikel van 

Van Slarnbroeck" geen Belgische compromissen meer, een Vlaamse 

staat nu!" (in 1) en telkens ook een "VNSU-info" door Wouter 

Van den Berghe, o.a. over "De vernederlandsing van de RUG 50 

jaar" of over "De Vlaamse interuniversitaire raad-. 

Daarna zal "Het Steentje" maar érg sporadisch verschijnen. 

Wij vonden nog slechts één nummer, maart 1981, waarin een relaas 

over het uitsluiten van de NSV uit het Politiek Konve~t en 

de weigering van het nieuw konvent in januari '81 deze NSV te

rug te aanvaarden. Wij vonden nergens sporen van andere Steentjes 

die dat jaar nog zouden verschenen zijn. 

In de zomer 1981 is het met de VNSU in feite afgelopen; toch 

zeker als actieve vereniging. Ze blijft in naam nog bestaan, 

blijft zelfs lid van het P.K. 

Zelf neemt ze nog amper initiatieven, en als haar Tiaar:. opduikt, 

dan is het samen met de NSV, met wie ze bepaalde avonë.en in

richt. Zo is er voor december '81 een avond over Amnestie (als 

praeses fungeert dan Rik Verlinde, als verantwoordelijk uitge

ver J. De Corte) of in maart '83 een avond over ntewer~stelling 

i n Vlèanderen", maar in feite zijn dit NSV-initiatieven ... 

A~s het Politiek Konvent op 25 januari 1984 beslist de VNSU 

n;it, te ~luj ten f betekent dit, ook .formeel het ~5 nde v a,"1 een 

vereniging die , iets méér dan een kwarteeuw lang, e en belang

.rijke rol speelde aan de RUG . 





DE VLAAMS-NATIONALE STUDENTEN UNIE. 

Haar archieven, affiches, brochures en pamfletten. 

door A.M. Simon-Van der Meersch 

Aansluitend bij het overzicht van de VNSO-tijdschriften stellen 

we hier even het andere bronnenmateriaal van de vereniging voor. 

Op het Archief van de RUG berusten nl. naast voornoemde bladen 
ook nog het VNSU-archief, evenals een collectie affiche,s, bro

chures en pamfletten Waarvan VNSU uitgever is. 

47. 
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HET ~~CHIEF VAN DE VNSU 

Inleiding 

Wie de geschiedenis van een studentenvereniging wil reconstrueren 

start meestal met het napluizen van de archieven. Helaas is het er 

meestal triestig mee gesteld. Studentenverenigingen hebben nogal de 

neiging slordig om te springen met hun papieren verleden. Een goed 

bijgehouden archief is dan ook een uitzondering. De oorzaak voor 

deze zorgeloosheid ligt vervat in de wijze van functioneren van die 

kringen. Het jaarlijks wisselend praesidium verhindert blijkbaar 

de stelselmatige en natuurlijke aangroei van het archief. Uittreden

de bestuursleden durven nogal eens de eigen dossiers mee te nemen. 

Bij het verlaten van de universiteit verslapt automatisch de band 

met de vereniging. De meeste archieven van studentenverenigingen 

liggen dan ook versnipperd bij tal van gewezen voorzitters of se

cretarissen, weliswaar gekoesterd door hun eigenaars maar verloren 

voor elk onderzoeksproject. 

Wie echter daaruit afleidt dat een vereniging die wel zorg draagt 

voor haar archivalia automatisch op rozen zit is eveneens fout. 

Aan de RUG zijn voorbeelden genoeg voorhanden van archieven die Yer

nietigd werden door rivaliserende kringen of door brand. En het ç;e

vaar komt niet altijd van buiten uit. Soms ontdoet een bestuurslid 

met minder historisch besef zich van de "oude rommel van voor zijn 

tijd". Een vereniging die dreigt te verdwijnen durft haar archieyen 

vernietigen en het gebeurt ook dat een voorzitter die naar een ar.

dere vereniging overstapt, zijn paperassen meeneemt. 

Meestal gevoelen de kringverantwoordelijken dit gemis pas als zij 

oog in oog staan met een jubileumjaar. Dan begint de tijdrovende 

speurtocht naar de namen en adressen van gewezen voorzitters in de 

hoop nog iets terug te vinden over het verleden. 

Dit overkwam ook de VNSU-Ieiding toen men in 1976/77 20 jaar VNSC

werking wilde vieren. Tien jaar archief bleken toen verdwenen. 

Gel~<ig kon R. D'Haese die de opdracht had de geschiedenis te 

schrijven, vele gewezen voorzitters terug opsporen en vond hij 

velen bereid hun documentatie weer op te diepen of bij ontstente

nis daarvan, nog wat herinneringen neer te schrijven. 
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Zijn wroeten deed de VNSU-leiding beseffen hoe kostbaar een archief 

wel was en na de viering maakte men de overgebleven dossiers aan 

het Archief van-de RUG over, met het verzoek deze pas na 10 jaar 

te ontsluiten. Deze termijn is inmiddels verlopen. 

Het VNSU-archief beslaat 8 dozen. De documenten werden eerst per 

academiejaar gerangschikt waarna zij, behalve bij losstaande stuk

ken, verder in grote groepen werden onderverdeeld zoals: 

1. Bestuursaangelegenheden(samenstelling praesidiurn, statuten, prae

sidiumverklaringen), 2. verslagen (beperkt praesidium, algemene 

raad), 3. in- en uitgaande briefwisseling van het bestuur, 4. acti

viteiten (kalender, uitnodigingen, moties, persmededelingen) , 

5. verkiezingsmateriaal (GSK, RvB), 6: contacten met andere vereni

gingen, 7. financiële verrichtingen (kastoestanden, begrotingen, 

facturen), 8. diversen. 

Hier volgt de inhoudsopgave: 

DOOS 1 

1957-1958: 
twee uitnodigingen voor de eerste voorlichtingsvergaderingen 

1959-1960: 
uitnodiging debatavond over nationalisme 

1960-1961: 
VNSU-medeondertekenaar telegram amnestie n.a.v. koninklijk 
huwelijk 
kasboek 

1961-1962: 
medeaanvrager "Mars door Gent", 
oproep deelname aan betoging tegen taalfaciliteiten 
kasboek 

1962-1963: 
medeondertekenaar motie tegen GSK 
oproep kandidaturen voor volgend bestuursjaar 
kasboek 

1963-1964: 
open brief aan minister Vermeylen (amnestie) 
uitnodigingen cantus en operatie Uilenspiegel 
houden van gespreksavond 
kasboek 
adressen VNSU-Leuven, Antwerpen 



1964-1965: 
secretariaatsagenda 
medeondertekenaar actie "vredesbrood" 
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medeondertekenaar motie ten voordelen van Dr. P.C. Paardeko~er 
uitnodiging tot diverse ~ctiviteiten 

1965-1966: 
secretariaatsagenda 
enquêteformulier voor erelidmaatschap 
berichten van andere Vlaamse organisaties (Volksunie, West
land, Algemeen Verbond Vlaamse Syndikaten) 
rekeningen en publiciteitscontracten 

1966-1967: 
1. bestuur: statutencommissie, statuten VNSU vzw. 

lidkaart, adressen van verschillende VNSU-afde
lingen 

2. verslagen: B.P.: nov., dec., jan., april 
A.R.: nov., dec., jan., feb. 
financieel verslag 
verslag interne verkiezingen: april 

3. briefwisseling: over jongerenwerking Volksunie, geval 
Coveliers, GSK, "de Sindikalist", "'t Steentje-, 
overkoepelend VNSU-orgaan, VNSU-Leuven en Brussel, 
interne werking, viering 150 jaar RUG 

4. activiteiten: uitnodigingen 
betoging Leuven-Nederlands 

5. verkiezingen: GSK: 6-22 maart:VNSU-kartel: stickers, extra
mini nsteentjes", verkiezingsfolders, propaganëa
materiaal, uitslagen, gelukwensen, terugblik 

6. contacten met andere verenigingen: VU (Volksuniecongres), 
VUJO (tijdschrift "Durf"), Nationaal Aktiekomi
tee voor Je Vrijheid van taal en eenheid van het 
land, Koördinatiekomitee Leuven-Vlaams, Were Di, 
Komitee H. Vandenreeck, Borm~herdenking, Vlaamse 
Vriendenkring Mariakerke, VMO, "Westland Berichten" 

8. diversen: nota's over studentenbewegirig 
rol van VNSU (hss) 

DOOS 2 

1967-1968: 
1. bestuur: praesesverklaring 

adressen VNSU-afdelingen en VNSU vzw. 
2. verslagen: B.P.: 3 okt., 11 okt., 4 dec., 22 april 

A.R.: 5 okt., 30 okt., 27 nov., 29 jan. 
3. briefwisseling: over 150 jaar RUG, debatavonden, interne 

werking, ontslag penningmeester, KVHV-Leuven, 
GSK, Zuid-Afrika, Vlaamse Volksbeweging, Volks
unie, VUJO 

4. activiteiten: uitnodiging voor meetings, voordrachten, 
cantussen, cabaretavonden 
activiteitenkalender 
moties: amnestie 

medeondertekenaar motie tegen CNK (Cercle 
Nationale, Nationale Kring) n.a.v. KVH\'
brief aan Paus Paulus VI 
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persmededeling: staking voor Leuven-Vlaams 
memorandum: van studenten scheikunde 

5. verkiezingen: A.R. GSK 29 feb.'68: programrnaverklaringen, 
stickers, mini-verkiezings "steentjes", kazldida
turen, k;mdidatenlijsten 

6. contacten met andere verenigingen: VVB, BRT, Nieuw-Vlaan
deren, VUJO 

7. financiële verrichtingen: balansen, rekeningen 
8. diversen: tekst n.a.v. kaderdagen okt. '67: tekst handelt 

over VNSU: ontstaan, beleidsopties, werking en 
propaganda, uitbouw activiteiten 
- Student waarheen? 
- Leuven, terugblik en prognose 
- VNSU te Gent: een jubeljaar 

Sociaal z~Jn: een fraze of ••. ? 
- OVerzicht van de gebeurtenissen in Gent n.a.v. 

Leuven-Vlaams 
- Universitaire vernieuwing 
- Openingstoespraak van algemeen secretaris GSK 
- nota's i.V.m. "'t Steentje", "Het Steen", verga-

deringen 

DOOS 3 

1968-1969: 
1. bestuur: lidkaart, erelidkaart, steunende leden (?) 

ontslagbrief praeses + radioberichten 
2. verslagen: werkingsverslag 1968-1969 . 

fragmenten van verslagen 
verslag contactcentrum 

3. briefwisseling: over reacties na verkiezingen ; doelstel
ling van de vereniging, ontslag praeses, VNSU
structuur (vzw.) 

4. activiteiten: contracten voor optredens, aankondigingen, 
acties tegen Franstaligebioscoopprograrnma's 
(stickers) 
moties: medeondertekenaar Manifest Biafracomité 

medeondertekenaar motie rond hervormingen 
onderwijssysteem en verkiezingen 
medeondertekenaar motie tegen legerten-
toonstellin.g . 

persmededeling: inzake volksnationaal zelfbeschik
kingsrecht 

6. contacten met andere verenigingen: VUJO ("Durf"), VU, 
Were Di, colloquium Vlaamse Brusselse Jeugd, 
Nieuw Vlaanderen, Vlaams Schokactiekomitee, Ijzer
bedevaartkornitee, persknipsels 

8. diversen: tekst over ontslag voorzitter en oprichting KVHV 

1969-1970: 
2. verslagen: B.P.: april, juli 

A.R.: z.d., jan., feb. 
praesesverkiezingen; april 



3. briefwisseling: over hernieuwde contacten met andere 
VNSU-afdelingen, interne verkiezingen 
advertenties in programrnaboek 

4. activiteiten: kalender 
maandelijkse overzichten 
begroting 
moties: partijpolitieke gebondenheid van journa

listen 
medeondertekenaar solidariteitsmotie 
met stakende mijnwerkers 

6. contacten met andere verenigingen: studiedienst VU, VVB, 
"Wij" 

7. financiële verrichtingen: balansen en facturen 
8. diversen: persknipsels 

DOOS 4 

1970-1971: 
1. bestuur: samenstelling, openingstoespraak v~~ praeses 
2. verslagen: praesidium: 13 okt., 26 okt. 

A.R.: 15 okt., 14 dec. 
verkiezingsvergadering: 29 april 
nationale VNSU-bijeenkomst: 17 juli 
financieel verslag 

3. briefwisseling: i.v.m. organiseren van debatavond 
publiciteit voor ANZ 
ruilabonnementen 

4. activiteiten: kalender, uitnodigingen 
organisatie van betoging na debat over vrijheid 
van het gezinshoofd 
moties: partijpolitieke propaganda tijdens debatten 

van FK 
opleggen van morele normen aan gemeenschap 
behoudsgezinde maatregelen van Vranckx 
en Vermeylen 

6. contacten met andere verenigingen: Dosfel, VUJO, VVB, 
Studiedienst Volksunie 

7. financiële verrichtingen: facturen 
8. diversen: teksten (niet gedateerd) 

- over selectie 
- over Biafraanse volkerenmoord 

19:71-1972: 
2. verslagen: B.P.: 3 okt., 24 okt., 7 nov., 14 nov., 21 nov., 

28 nov., 12 dec., 19 dec., 9 jan., 23 jan., 30 jan. 
6 feb., 20 feb., 27 feb., 13 ma., 27 ma., 3 april 
A.R.: 5 okt., 7 nov., 21 nov., 21 dec., 16 ja~., 
30 jan., 13 feb., 27 feb., 13 ma., 27 ma., 24 
april, 3 mei 
U.B.: 16 jan., 13 feb., 20 ma. 
RvB: 21 ma. 
vergadering i.v.m. ordedienst betoging 7 sept~er 

3. briefwisseling: rond organisatie debatten en congres 
amnestiepetitielijsten 
samenwerking VVB 
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4. activiteiten: uitnodiging informatieavond eerstejaars 
informatienummer 
VNSU-congres 
tentoonstelling 
p~rsmededeling: tegen uitblijven van studie

beurzen 
moties: taalwetten 

Viëtnam 
5. verkiezingen: RvB 2 mei '73: propagandamateriaal 
6. contacten met andere verenigingen: We re Di, Jef Lesage

kring (Ieper), TAK, ANZ, VVB, Ag';rlomeratieraaä 
van de Brusselse Nederlandstalige Jeugd 

7. financiële verrichtingen: facturen 
8. diversen: teksten: - de Voer 

- Geen kader, maar een dwangbuis voor 
de univ's! 

- Algemeen politiek beleid, de optie van 
VNSU 

- VNSU-Gent: even voorstellen 

DOOS 5 

1973-'1974: 
2. verslagen: A.R.: 15 jan. 
5. activiteiten: uitnodiging debat 

memorandum aan formateur Tindemans 

1974-1975: 
2. verslagen: coördinatievergadering voor uitwerking van 

VNSU-studentenbeweging aan de 6 universitaire cen
tra: 26 mei 
ontmoetingsdag Vlaamse Nationale Studenten en 
jongerenorganisaties: 10 juli 
VNSU-Nationaal: 17 augustus 

4. activiteiten: agenda januari 
actie "studentenhulp" 

5. verkiezingen: RvB mei '75: propagandamateriaal 
6. contacten met andere verenigingen: We re Di 
8. diversen~ arrest Raad van State: zaak Dirk Vergauwen 

persknipsels 

1975-1976: 
1. bestuur: statutenwijziging (doel, voorstellen), ledenlijst, 

lidkaarten 
2. verslagen: A.R.: 28 okt., 18 nov., 2 dec., 16 dec., 13 jan., 

27 jan., 10 feb., 24 feb., 9 ma., 23 ma. 
VNSU-congres: 5 maart 
ontmoetingsbijeenkomst Vlaams Nationale Stu
dentenorganisatie: 17 okt. 
VNSU-Nationaal: 21 nov., 23 dec., 18 jan., 9 april, 
4 aug. 

3. briefwisseling: o.a. rond werking VNSU-Nationaal 
interne werking 
Nieuw Vlaanderen organisatie 

4. activiteiten: uitnodigingen debatavonden 
filrnbezoeken 



moties: numerus clausus 
annestie 
VVS-verkiezingen 

6. contacten met andere verenigingen: T~~, Alternatief, 
KVHV, VVB, "Wij", VUJO, Were Di, Belgische 
Progressieve Aktlegroep, Vlaams Studenten 
Zang feest 

B. diversen: ongedateerde brieven 

1976-1977: 
3. briefwisseling: organisatie debatten 

betoging 24 novenber 1976 
verkiezingen RvB 
heroprichting VNSU-Kortrijk 
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moties: De Croo-Humblet, berufsverbot, amnestie, 
apartheid, abortus, Nols (Schaarbeek), 
veroordeling A. Pijpe 

6. contacten met andere verenigingen: TAK, VVB, VUJO, VNSU
Leuven, VU, Dosfelinstituut, Vlaams Nationaal 
Zangfeest, Ijzerbedevaart, Voorpost, Vlaams 
Jongeren Kontakt, Egrnontkomitee 

8. diversen: kranteknipsels over studentenacties 
handschriftelijke teksten 

DOOS 6 

1977-1978 : 
2. verslagen: A.R.: 25 okt. 

VNSU-Nationaal: 21 okt., 17 nov., 17 dec. 
3. briefwisseling: Egnontkomitee . 

anti-Egroontbetoging 
debatten 

4. activiteiten: uitnodigingen voor debatten en meetings 
activiteitenkalender 
moties: laksheid anti-Egmontkomitee 

medeondert8kenaar motie over derde
cyclusonderwij s 

8. diversen: teksten 

1978-1979 : 

- Hoever staan we met de Vlaamse Beweging? 
- Naar het Volk gaan, maar hoe? 
- Naoorlogse Vlaamse Studentenbeweging 
- Pluralisme en Vlaamse problematiek 
diverse tijdschriften of rapporten van andere 
niet-universitaire verenigingen 

5. verkiezingen: RvB 8 mei: folder van VNSU-kandidaat 

1981-1982 en 1982-1983: 
4. activiteiten: aankondigen van verschillende debatten 

georganiseerd in samenwerking met NSV 

DOOS 7 

VNSU-LEUVEN 
1974-1975: 

uitnodigingen vormingsavond 
naamloze brief over VMO-infiltratie 
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1975-1976: 
uitnodiging debatten, betogingen, vergadering, 
indienen kandidaturen 

1976-1977 : 
lidkaarten 
uitnodigingen voor diverse manifestaties 
richtlijnen voor betoging 
persbericht bij "Exploration du monden-voorstelling 

1977-1978 : 
lidkaart 
briefwisseling rond vormings- en gespreksavond en uit
nodiging sprekers; aanvragen tot lidmaatschap of informa
tie over de vereniging 

ongedateerd: 
kopij voor diverse pamfletten en activiteitenkalenders; 
artikels voor tijdschrift "De Blauwvoet" 

DOOS 8 

VNSU-ANTWERPEN 
1968-1969: 

uitnodiging forumgesprek 

1975-1976: 
specimen lidkaart 
samenstelling praesidium en overzicht activiteiten 

VNSU-BRUSSEL 
1969-1970: 

verslag ledenvergadering 12 jan. 

1970-1971 : 
samenstelling praesidium 
briefwisseling rond Egmontakkoord, VUJO-congres e~ 7.uid
Afrika-avond 

VNSU-KORTRIJK 
1965-1966: 

uitnodiging gespreksavond 

1975-1976: 
ledenlijst en uitnodiging gespreksavond 
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DE AFFICHES VAN DE VNSU 

In het studen~c!narchief van de RUG worden honderden affiches 

be'N'aard Haarvan de oudste teru'"!gaat tot de jaren '20. 

Van elk bestaat een steekkaart met opgave van ui~erlijke, tech

nische en inhoudelijke gegevens. 

Het voornaamste probleem bij de beschrijving van affiches is onge

twijfeld de datering. Dag, plaats en uur van het gebeuren worden 

in de meeste gevallen vermeld, het vanzelfsprekende jaartal zelden. 

Om het vermoedelijke uitgavejaar dan ook te kunnen bepalen keken we 

de verenigingsarchieven en de tijdschriften in. 

Andere gegevens, zoals de naam van de uitgever of het adres van 

het verenigingslokaal, konden daarbij de periode enigszins afba

kenen. Als laatste hulpmiddel grepen we naar de jaarkalenders van 

de afgelopen 20 jaar waarin we bv. konden achterhalen in welk jaar 

de 17 december op een dinsdag viel. Via een reconversietabel konê.en 

we de juistheid ervan verifiëren. Op die manier werden van de 

34 ongedateerde VNSU-affiches er toch 32 van een jaartal voorzien. 

Affiches hebben een historische waarde. ~ij bieden ons niet al

leen een overzicht van de diverse activiteiten van een vereniging, 

maar lichten ons onrechtstreeks in over de bijzendere belangstel

lingspunten. Het drukken van affiches vergt immers van de vereni

ging, zelfs als ze gesubsidieerd is, een financiële inspanning. 

Een affiche wordt dus niet zomaar lukraak uitgegeven. Zij dient 

ter ondersteuning van een belangrijke activiteit waarbij men hoopt 

via dit ' propagandamiddel een grotere dan nor;Tlil·le opkomst of sen

sibilisatie te bekomen. De doelstellingen bij deze publicitaire 

campagne zijn daarbij uiteenlopend, zoals succes (verkiezings

affiche), promotie voor de vereniging (affiche voor onthaaldagaT'l . 
en ledenwerving), uitstraling (affiches van culturele activiteiten) 

protest (betogingsaffiches) , financiële overwegingen (affiches voor 

cantussen en optredens), stellingnamen (zoals t.O.V. Van denBoe~-

nants, censuur, Egmont, enz .... ) 

Naast het inhoudelijk belang bezit de affiche ook een artistieke 

waarde. Het ontwerp kan van veel kunstzinnigheid getuigen. 
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Sommige studentenverenigingen telden in hun miàden inderdaad 

talentvolle leden. Ook de tecp~ische uitvoering is belangrijk. 

Hoe evolueerde bv. de vormgeving in de afgelopen 50 jaar? 

Hierbij mogen wlj zeker de rol van de Zeefdrukklas niet ver

geten. Opgericht in 1970 binnen het Kultureel Konvent bood zij 

alle studenten de kans deze techniek aan te leren en er vooral 

mee te experimenteren. Velen maakten ervan gebruik om uiting te 

geven aan hun creativiteit. 

Van VNSU werden 47 affiches teruggevonden. Het oudste exemplaar 

dateert van 1963 en wordt uitgegeven n.a.v. de amnestieactie. 

Het laatst gekende is van 1983, voor een activiteit die samen 

met NSV werd georganiseerd. Eén exemplaar werd gecensureerd, 

nl. de aankondiging van een debat over wetenschapsbeleid in 

1977. Het meeste succes genoot àe inmiddels beroemd geworden 

VDB-poster waarvan VNSU er duizenàen wist te verkepen. 

Qua uiterlijk varieerden VNSU-affiches enorm. Men experimenteer

de o.a. met allerlei vormen. Wat betreft de kleuren hield men 

zich niet aan de traditionele zwart/geel schakering. Alle kleu

ren komen voor. De raarnaffiches gebruikte men sedert 1974. 

Ofschoon van veel mindere kwaliteit, vergemakkelijkte zij een 

vlugge bekendmaking. 

Daartegenover staan dan de exemplaren waarvoor een origineel 

ontwerp werd gemaakt. Dit is het geval met de verkiezingsaffiches 

van 1967 en 1968 en van de Egmontacties in 1977. 

VNSU-affiches bewaard in het Archief van de RUG: 

1963-1964: 

- In het raam van onze amnestie-aktie, L7.12.(1963) 

1966-1967: 

- Vlaams nationale pers, 29.11.1966 

- Sluit aan bij de VNSU, (1967) 

- Mozes, 24.1.1967 

- VNSU Kartel: een lijst met een programma, 6-22.3.1967 

- VNSU kartel. VNSU stemEen is principieel stemmen 6-22.3.1967 



· VNSUI(ARTEL . 

( 

Verlntw. uiig. : Bo Eloy. Schepenhuisstrll' 3. Gent. 



1967-196R: 

- VNSU 3, (19.2.1968) 

1969-1970: 

- VNSU kontaktavonà, 15.10. (1969) 

1971-1972: 

OnderNijsproblemen in België: het schoolpact 
universitair onderwijs, 19.1. (1972) 

- Ter gelegenheid van haar IS-jarig bestaan, 
schrikkel kleinkunst avond, 29.2. (1972) 

1972-1973: 

- VNSU-week, 9-12.10 (1972) 

- T-dansant, 9.11.(1972) 

- T-dansant, 23.1 . (1973) 

- 1 want you for the Belgian army 
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Neen aaIl de legerdienst onmiddellijk na he-i: M.O.!, (1973) 

1973-1974: 

- Tee Dansant, 27.1. (1973) 

- Het Vlaams volkstoneel, 22.1.(19741 

1975-1976: 

- Debatavond TAK!?, 15.1.1976 

- Julie Felix en De Snaar, 20.1.(1976) 

- De Snaar en Julie Felix, 20.1.(1976) 

- Frans Baert over parlementaire democratie, 11.3.1976 

1976-1977 : 

- Studeren aan de universiteit, 21.10.1976 

- Federalisme met twee of met drie?, 9.12.1976 

- Frans-Vlaanderen. Loont het nog wel de moeite?, 15.2.1977 

- Fungus, 29.3.(1977) 

- Patrick V~_ de Velde. Uw kandidaat voor de Raad van Beheer 
(10.5.1977) 

~ Voor de Raad van Beheer. Patrick Van de Velde, (1977) 

1977-1978 : 

- Volksnationalisme en demokratie, 20.10.(1977) 

- Wetenschapsbeleid, een nieuwe aanpak (gecensureerde affiche) 
26.10.1977 

- Voetmars, 6.11.(1977) 
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- Na Egmont ... iedere Vlaming zijn eigen partij, 9.11.1977 

- Anti-~gmont betoging, 1.12.(1977) 

- Egmont nooit, 1.12.(1977) 

- Vlaamse beweging en pluralisme, 15.12.(1977) 

- Rocky Horror Picture fuif, 17.1.1978 

- Daensisme, 25.1.1978 

- Recht op arbeid. Economische zelfstandigheid voor 
Vlaanderen, 1.2.1978 

- Tentoonstelling: Vlaamse Beweging, van taalstrijd tot 
politieke ontvoogdingsstrijd, (3.2.1978) 

- Het Europa der volkeren, 2.3.(1978) 

- Na het Belgikske de papa, geen Flandre de papa, 7.3.(1978) 

- Rondleiding voor alle eerstejaars, 27.9. (1978) 

1978-1979: 

- Ekonomisch federalisme: de oplossing voor de krisis 
en de gemeenschapsproblemen?, 8.11.(1978) 

- Solidariteit met de volkeren zonder staat. 
Grote Baskenavond, 16.11.(1978) 

- Vor.mingsavond over syndikalisme, 8.2.(1979) 

1982-1983: 

- Ierlandavond, 24.1.1983 

- Vlaams-nationale pers na de repressie, 24.3.(1983) 

zonder datum: 

- Cantus 

- Kunnen affiches pootjes krijgen? 



DE BROCHURES VAN DE VNSU 

Onder brochures verstaan we gestencilde of gedrukte uitgave:c van 

meer dan 4 blz. die een bepaald thema behandelen. We beschouwe:c ze 

hier als een afzonderlijk geheel, aangezien de meeste brochures op 

de meest verschillende vindplaatsen werden teruggevonden en er 

meestal geen aanwijsbaar verband meer bestaat met de totstandkoming 

ervan. 

Van VNSU z~Jn weinig brochures bekend. Zijn ze verloren gegaan of 

grepen VNSU-mensen zelden naar àe pen? Misschien is de verklaring 

eenvoudigweg te zoeken in het feit dat de vereniging steeds over 

één of meer tijdschriften beschikte waarin het bestuur of de leden 

hun standpunten kwijt konden. Wanneer we de hierna vermelde uitga

ven bekijken, kan deze veronderstelling inderdaad opgaan. Het zijn 

ofwel geschriften die dienden als interne discussie teksten en ëie 

dus niet in het eigen orgaan thuishoorden ofwel uitgaven waarvan 

men een grotere verspreiding, dan een ledenblad kon bieden, op het 

oog had. 

Chronologisch overzicht van de VNSU-brochures: 

- Economische demokratie, 14 dec. 1964 (groepsdiscussie
tekst, referaathouder J. Wellens) , 27 p. 

- Schrikkel kleinkunst-avond, 29 feb. 1972 (programmabro
chure) , 12 p. 

- Algemeen politiek beleid, de optie van VNSU (1973), 17 p. 

- Almanach 74, bevattende 12 meesterwerken uit het raritei
tenkabinet van Prof. Andreus Devreker, rektor aan de Gentse 
universiteit, 1974, 12 p. 

- De achterstelling van de Vlaamse universiteiten, sept. 1980. 

- (de onderwijssituatie aan de RUG), sept. 1980, 17 p. 



R.I.P. 
Na een langdurige en sleeëpende ziekte hebben ons verlaten 

DE GEBROEDERS 

unitère belgiek 
EN 

universitaire antiek 
dit melden U met prangende trei/mis de meest trouwe leden van de 
Raad van Beheer: 

P.V.V.-rektor DE WREKER, 
B.S.P.-volkskommissaris VA.1IJ ACKER, 
C.V.P.-burgemeester VAN DAELE, 

en de families 
der SOCIALISTISCHE. 
der KRISTEN-DEMOKRATISCHE, 
der LIBERALE 

hun schoonmoeder; 
di zoon; 

den bompa; 

VAKBONDEN, erfgelUlmen Uil hoofde van gewoonte; 

alsook volgende Staats-LUI 

de heer Leo TINDEMANS, hun andere; 
de heer Herman DECROO, hoofdonderwijzer; 
de heer WîI!y DE CLERCQ, sekretaris - penningmeester; 
~e herenPE~IN, BAUDRIN en TIN-TIN: ; 

en met uitzinnige vreugde: 

de VLAAMS NATIONALE STUDENTEN UNIE, di unie; 

De crèmatie zal plaatsvinden in alle intimiteit op 1 november 1974, 
datllm waarop beidelI hopelijk al Zllllen overleden zijn. 

Noch l'aundels, noch oudslrijders. 

aegrafc.i\isonderneming : Sekrellriaal VNSU. Vlaams Ha.a$ Hoelana. ~e Kruisstr&aJ: 3. SIIXD GenI 

VerantwoordeliJk voor uiigave en opstel: K~ ëlaerr. Parklaan 55. 9COl GW 
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DE PAMFLETTEN VAN DE VNSU 

Onder pamfl~tten verstaan we gedrukte vlugschriften van geringe 

omvang waarin op felle toon stelling wordt genomen tegen iemand ~f 

tegenover een onderwerp van actueel belang. (1) 

Dit êênbladig libel dient om het publiek zo snel mogelijk in te 

lichten. Aan vormgeving of dagtekening wordt uiteraard minder aa~

dacht besteed. Voor de ordening van de honderden - meestal ongeda

teerde - pamfletten van de Gentse studentenverenigingen, bewaard 

in het Archief van de RUG, leek een thematische verwerking dan o~k 

de meest geschikte. Daarnaast zal men in een centrale trefwoorde~

catalogus - die in uitvoering is - bij de naam van elke verenigi~g 

de verwijzingen aantreffen naar alle door haar gepubliceerde pam

fletten. Op die manier krijgen we een andere ingang op deze uite~

mate rijke collectie. 

Laatst genoemde ontsluiting is klaar voor de VNSU, waardoor we hier

navolgend overzicht kunnen bieden. Naast de vermoedelijke uitgif~e

datum vermelden we de titel van het stuk of/en het onderwerp. 

Pamfletten waarvan de VNSU alleen uitgever was: 

1966-1967: 

- Gedenk U mlJner, gij die m~Jn vrienden waart 
(pamflett~ir doodsprentje n.a.v. Leuven-Vlaams) 

- (herdenkir.; lOde verjaardag van de Hongaarse opstand) 

- Op 15 februari betoogt VVS te Gent (Leuven-Vlaams en mede-
beheer) 

- There is something rotten in Lindelei (Leuven-Vlaams) 

1967-1968: 

- De Vlaams Nationale Studentenunie eist: Leuven Nederlands 

- Laat U niet sussen. Overheveling nu (-Leuven-Vlaams, UeL) 

1971-1972: 

- (tegen Kultureel Konvent) 

- Al 27 jaar is het geleden (amnestie) 

(1) Oproepen voor een bepaalde actie zoals meetings of betogingen werden hie~ 
niet weerhouden maar zijn terug te vinden in het archief van de verenigir.;. 
Ook voor moties of persmededelingen, die meestal uitgegeve, werden na eer. 
stemming binnen een vergadering, is dit het geval. 
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1974-1975: 

- Vlaamse studenten nog altijd b~nadeeld (studiebeurzen) 

- R.I.P. de gebroeders unitère belgiek en universitaire 
antiek 

- Burgemeester Nols buiten!!! (Nols, studiebeurzen, 30 miljard) 

- Dies Fatalis "(studiebeurzen) 

- VNSU doet mee aan de staking ~egen De Croo (achteruitstel-
ling wetenschappelijk onderzoek) 

1975-1976: 

- Fascistische praktijken van AMADA (incidenten tijdens 
betoging tegen De Croo) 

- Leo Tindemans, de slechtste eerste minister van Vlaanderen 
sinds de oorlog! (107 quater, federalisme) 

1976-1977 : 

- Mentez, mentez toujours, il en" restera toujours quelque 
chose (tegen "linkse" lastercampagne) 

- VVS-Wie? - VVS-Wat? - VVS-Wanneer? - VVS-Waarom? - VVS 
(tegen "linkse" infiltratie binnen VVS) 

- (VNSU solidair met Antoon Pijpe) 

1977-1978 : 

Amada is niet gebarsten van de eerste leugen! 
(afficheringsrecht) 

Amnestie in Spanje, wanneer in België? (zelfbeschikkings
recht Baskenland) 

- Inspraak?? (tegen Volksunie) 

- Krankzinnig (Egmont) 

- Over staatshervorming, economisch beleid en tewerkstellinq 
(Egmont - federalisme) 

- ABVV-ACOD wil beruf~verbot toepassen! (benoeming door RvB) 

1978-1979: 

- Marxistische hypocrisie (Olympische spelen - Argentinië) 

1981?: 

- Weg met het AFF gespuis! (incidenten in lokaal Roeland) 

- Ons antwoord aan de AFP-lastercampagne (meeting over Zuid-
Afrika) 

Pamfletten waarbij de VNSU als medeuitgever voorkwam: 

1962: 
- (Apartheid) 

- (Aanhouding van Brusselse studenten aan Franse grens) 
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1966-1967: 

- Ter gelegenheid van de d~g van de dienstweigeraar (tegen 
legertentoonstelling St.-Pietersplein) 

1968-1969: 

- Een legertentoonstelling op het st.-Pietersplein 

1973-1974: 

Onze dokters bedreigd. Herelbeekse dokters en Orde ä~r 
geneesheren 

- (vöor federalisme) 
- (tegen verhoging inschrijvingsgeld) 

zonder datum: 
- Voeren, het begin van het einde 
- Economische zelfstandigheid voor Vlaanderen: het belangt 

ook U aan 
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LIJST DER VNSU-PRAESIDES 

1956-1957: RAES, Roeland 

1957-1958: BLYWEERT, paul 

1958-1959: RENARD, Oscar 

1959-1960: RENARD, Oscar 

1960-1961: DE VOS, Jaak 

1961-1962: LISSENS, Wilfried 

1962-1963: WOUTERS, Geert - DE RIDDER, Leo 

1963-1964: DE VOS, Eric 

1964-1965: WELLENS, Jef 

1965-1966: SMOLDEREN, Pol 

1966-1967: ELOY, Bernard 

1967-1968: VAN DER ELST, Wim 

1968-1969: VAN BRANTEGHEM, Vic - FAGOT, Jan (a.i.) - AUROUSSEAU, 
Koen + GAUBLOMME, Eddy + VAUTERIN, Bernard 

1969-1970: DE BRABANDER, Jos 

1970-1971: PASHLEY, Wilfried 

1971-1972: DE WILDE, Piet - VAN GELDER, Dirk, 

1972-1973: VAN GELDER, Dirk 

1973-1974: VAN DER ELST, Jan 

1974-1975: BAERT, Koen 

1975-1976: BEHEYT, Bart 

1976-1977: SCHELSTRAETE, Walter 

1977-1978: D'HAESE, Rein 

1978-1979: D'HAESE, Rein - BEYAERT, Reinout 

1979-1980: VAN DE VELDE, Patrick - VAN SLAMBROECK, Johan -
DE VISSCHER, Hans 

1980-1981: VAN SLAMBROECK, Johan 

1981-1982: VERLINDE, Rik 



AFKORTINGEN 

ABVV 

ACOD 

AFF 

ANZ 

AR 

BP 

BRT 

CVP 

FK 

GSK 

KP 

KVHV 

NSV 

PK 

PVV 

RvB 

TAK 

UB 

UCL 

VDB 

VEV 

VMO 

VNP 

VNSU 

VOS 

VSAG 

VU 

VUJO 

VVB 

VVP 

VVS 

Algemeen Belgisch Vakverbond 

Algemene Centrale der Openbare Diensten 

Anti-Fascistisch Front 

Algemeen Nederlands Zanqverbond 

Algemene Raad 

Beperkt Praesidium 

Belgische Radio en Televisie 

Christelijke Volkspartij 

Fakulteitenkonvent 

Gents Studenten Korps 

Kommunistische Partij 

Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond 

Nationalistische Studenten Vereniging 

Politiek Konvent 

Partij voor Vrijheid en Vooruitgang 

Raad van Beheer 

Taal Aktie Kornitee 

Uitgebreid Bestuur 

Université Catholique de Louvain 

Van den Boeynants 

Vlaams Economisch Verbond 

Vlaamse Militanten Orde 

Vlaams Nationale Partij 

Vlaams Nationale Studenten Unie 

Verbond der Vlaamse Oudstrijders 

Vlaamse Scholieren Aktie Groep 

Volksunie 

Volksunie Jongeren 

Vlaamse Volksbeweging 

Vlaamse Volkspartij 

Vereniging der Vlaamse Studenten 
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De reeks UIT HET VERLEDEN VAN DE R. 11. G. is verkrijgbaar bij het Archief 
van de R.U.G., St.-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent (tel. 
091/23.38.21). 

nr. 1 E. STOLS : Latijns-Amerikaanse studenten aan de Rijksuniversiteit 
te Gent (1854-1914). 

nr. 2 L. VANDEWIELE Bij het eeuwfeest van het laboratorium voor 
toxicologie aan de faculteit voor farmaceutische wetenschappen 
van de R.U.G. (1876-1976). 

nr. 3 H. BALTHAZAR : Het Taalminnend Studentengenootschap 't Zal wel 
Gaan (1852-1977). 

nr. 4 H. BOSSAERT : Julius Hac Leod en de vervlaamsing. 
nr. 5 H. DEELSTRA : De school voor kunsten en ambachten (1826-1835) aan 

de Gentse universiteit. 
nr. 6 L. ELAUT : Drie episoden in de geschiedenis van het geneeskundig 

hoger onderwijs te Gent. 
nr. 7 M. SOHERS Hax Rooses in de vervlaamsingsstrijd om de Gentse 

universiteit. 
nr. 8 E. OSSlEUR : Studenten en hun examens in de faculteit geneeskunde 

nr. 9 

nr. 10 

nr. 11 

nr. 12 

nr. 13 

nr. 14 

nr. 15 

nr. 16 

nr. 17 
nr. 18 

R.U.G. (1829-1835). 
"LOMBROSIANA", Oud-Studenten Criminologie R.U.G. : Veertig jaar 
school voor Criminologie aan de R.U.G. 
M. REYNEBEAU De Gentse universiteit als katalysator in het 
politieke groeiproces (1846-1870). 
L. TROCH : Tien jaar Germaanse filologie aan de Gentse univer
siteit 1890-1900. 
A. LOOHAN : Herinneringen van oudstudenten geschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit G.'nt (1919-1933). 
A.M. SIMON-VAN DER MEERSCH : De eerste generaties meisjesstu
denten aan de R.U.G. 1882-1930. 
D. VAN DAMME Universiteit en volksontwikkeling. Het "Hooger 
Onderwijs voor het Volk" aan de Gentse universiteit (1892-1914). 
Vijftig jaar Nederlandstalig diergeneeskundig onderwijs aan de 
R.U.G. 
L. TROCH : Professor J.F.J. Heremans (1825-1884), pionier van bet 
moedertaalonderwijs in Vlaanderen. 
W, LAPORTE : 75 jaar Lichamelijke Opvoeding aan de R.U.G. 
A, VAN ACKER : Slavische ~tudenten aan de R.U.G. (1855-1914). Een 
evocatie. 

nr. 19 E. LANGENDRIES : De "Vlaamsche Hoogescbool" te Gent (1916-1918), 
2 dln. 

nr. 20 K. DE CLERCK: Rector Bouckaert had toch gelijk. 
nr. 21 D. MARTIN : De Rijksuniversiteit Gent tijdens de bezetting 1940-

44. Leven met de vijand. 
nr. 22 L. SOETE : De rol van de Gentse universiteit in de afschaffing 

van de "Ecole Normale des Sciences" (1870-1890) . 
nr. 23 V. VAN RENTERGHEM : Het h,lang van Gent voor de universiteits

en studiekeuze van de Brugse studenten (1817-1914). 
nr. 24 A. VANDENBILCKE : Meisjesstudenten aan de Rijksuniversiteit Gent 

(1930/31-1945/46). 
nr. 25 F. VARENDONCK : Henri Hoke (1803-1862). Leven, werk en gedachten

wereld. 
nr. 26 \'/ . DAHBRE August Wagener (1829-1896). [(en leven voor het 

onderwijs. 
nr. 27 R. P.AES Ons Verbond. Histo,;,;}': van een S<;urc~te,.,tijdsch:rift 

(1945-1976). 
nr. 28 M. VERHAS : Studiebeurzen van overheidswege aan studenten van d e 

Gentse universiteit (1836-1849). 
nr. 29 R. RAES : De bladen van de Vlaams-Nationale Studenten Unie Gent 

(1957-19RI) . 
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