
ADVN-Mededelingen
DRIEMAANDELIJKS

DERDE TRIMESTER 2017



2

Dit is het zevenenvijftigste nummer van de ADVN-Mededelingen. 
De publicatie wil u op de hoogte brengen en houden van de werking 
van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de 
aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de 
publicaties en de huisvesting. De ADVN-Mededelingen zijn gratis en 
worden u op verzoek toegestuurd.

Het ADVN is een archief en onderzoekscentrum. Vanuit een open 
maatschappelijke geest en gesteund op een wetenschappelijke 
methodologie, verzamelt, bewaart en beheert het ADVN het erfgoed 
over de Vlaamse beweging in zijn brede historische en thematische 
context.
Tot de brede context van dit veiliggestelde erfgoed behoren de 
nationale bewegingen als maatschappelijk-filosofisch verschijnsel, 
inbegrepen de thema’s die daarmee zijn verbonden of ervan afgeleid 
zijn (zoals culturele identiteit, natievorming, migratieprocessen, 
nieuwe sociale bewegingen).

ADVN archief & onderzoekscentrum

Lange Leemstraat 26
BE-2018 Antwerpen 1
[T] +32 [0]3-225 18 37
[E] info@advn.be
[W] www.advn.be
bankrekening: BE14 4198 0595 9183 | KREDBEBB
bouw- en renovatiefonds: BE23 4198 0595 9991 | KREDBEBB
Giften vanaf 40 euro komen in aanmerking voor
een attest voor belastingvermindering.

www.facebook.com/ADVNvzw

Bijdragen

Luc Boeva, Sophie Bossaert, Sophie Gyselinck,  
Dirk Rochtus, Frank Seberechts,  

Koen Van Keer & Tom Verschaffel

Digitale beeldbewerking

Ann Van Gastel

Fotografie

Peter Maes & Ann Van Gastel   

Vormgeving

Ann Van Gastel

Coördinatie

Sophie Gyselinck

Administratie

Marleen Deridder

Druk

Graphius – New Goff, Gent

Verantwoordelijke uitgever

Dirk Rochtus
Liersesteenweg 213, 2640 Mortsel

Het verleden is een beproefd bouwwerk van zoveel fouten en nog meer gebreken. 
Torsend tegelijk met verve wat nog komen moet, vandaag, morgen, overmorgen.

Overname van bijdragen kan enkel na schriftelijke toestemming van de uitgever
© 2017 Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme vzw



3

DENKWOORD

‘Het wonder van Holland’

dirk rochtus | voorzitter van het advn

 
Hugo de Groot. 

[ADVN, VPB483/8]

stut en Hollants Vader/ Gestut hebt op dat wreet schavot; Toen hy voor ’t 
bloedigh zwaert most knielen’.
Grotius zelf kwam er vanaf met levenslange opsluiting in slot Loe-
vestein bij Gorinchem. Daaruit wist hij in 1621 op legendarische wijze, 
verstopt in een boekenkist, te ontsnappen. Ballingschap in Frankrijk 
en later Zweden was voortaan zijn lot. In zijn bekendste werk De iure 
belli ac pacis (‘Over het recht van oorlog en vrede’) uit 1625 pleitte hij 
voor een systeem van religieus-neutrale waarden die door mensen 
van eender welk geloof zouden kunnen toegepast worden. In die 
tijden vol geweld en oorlog klonken volgende woorden wijzer dan 
ooit: ‘Wie gezag aan wetten geeft, gaat samen met God; wie gezag aan 
mensen geeft, gaat met het beest.’
Het is haast ironie van de geschiedenis dat de man die over de ‘vrije 
zee’ had geschreven bij zijn vertrek uit Stockholm in maart 1645 
schipbreuk leed. Aan wal gespoeld reisde hij richting Lübeck, maar 
geraakte niet verder dan Rostock, waar hij op 28 augustus aan een 
longontsteking bezweek. Alleen na zijn dood werd Grotius rust 
gegund in zijn vaderland, in zijn vaderstad Delft. 

Je wandelt door een rustige straat in de mooie Hanzestad Rostock 
en plotseling zie je een gedenkplaat met een portret en het sobere 
opschrift ‘Hugo Grotius 1583-1645’. Verbaasd vraag je je af wat deze 
grondlegger van het volkenrecht, dit Nederlandse genie, hier bijna 
vier eeuwen geleden in het noorden van Duitsland deed? Het 
antwoord ligt besloten in de woelige levensloop van de man die als 
vijftienjarige door de Franse koning Henri IV ‘het wonder van Holland’ 
werd genoemd.
Hugo de Groot, de hoogbegaafde zoon van de burgemeester van 
Delft, was toen, in 1598, mee op een diplomatieke reis waarmee 
afgezanten van de jonge Republiek der Verenigde Nederlanden 
steun van de Fransen hoopten te krijgen in de strijd tegen Spanje. In 
datzelfde jaar promoveerde De Groot na studies in Leiden tot doctor 
in de rechten. Diplomatie en rechtsgeleerdheid zouden de vaste 
ingrediënten van zijn leven worden. Hij noemde zichzelf Hugo Gro-
tius en dat verwondert niet voor iemand die al op achtjarige leeftijd 
gedichten in het Latijn schreef. Grotius scherpte ook de juridische 
pen om de belangen van de Republiek en inzonderheid die van de 
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in de wereld te verdedi-
gen. Zijn bekende werk Mare liberum (‘De vrije zee’) diende ertoe de 
verdeling van de aardbol door Spanje en Portugal aan te vechten. 
Grotius uitte zich als een globalist avant la lettre met zinnen als “De 
grootste dienst die de natuur ons bewijst is dat zij door de wind alle ver-
strooide volken op de aarde met elkaar verbindt”. Het werk verscheen 
in 1609, hetzelfde jaar als waarin de Republiek een voorlopige vrede 
sloot met Spanje, het Twaalfjarige Bestand. Het leven van Grotius zou 
een andere wending nemen.
Vrede naar buiten toe betekende voor de Republiek meer ruimte om 
naar binnen toe disputen uit te vechten zoals theologische tussen 
de remonstranten die meenden dat God de mens nog een zekere 
mate van vrije wil had gegeven en de contraremonstranten die ge-
loofden aan de goddelijke predestinatie. Ze werden ook vermengd 
met twisten van meer wereldse aard. Johan van Oldenbarnevelt, 
raadsadvocaat van Holland, die aan de kant van de remonstranten 
stond, had zeer tegen de zin van vechtjas Prins Maurits de wapen-
stilstand met Spanje gesloten. Deze gebruikte de godsdiensttwisten 
om Van Oldenbarnevelt en zijn vertrouwensman Grotius ten val te 
brengen. Joost van de Vondel bezong later ‘Het Stockske van Johan 
van Oldenbarnevelt’ als ‘(…) stut, die ‘geen’ verrader,/ Maer ’s vrydoms 



ONDERZOEK

jos watelet (1881-1951)
Vlaamsgezind musicus in bewogen tijden

Op 8 april 1881 werd in Antwerpen Josephus Joannes Octavius (‘Jos’) 
Watelet geboren. Hij was een geëngageerd flamingant, onder meer 
als medewerker van August Borms. Voorts was hij een klaviervirtu-
oos en een pionier in de studie van de oude Vlaamse muziek. Hij 
overleed in zijn geboortestad op 2 mei 1951, toen reeds zo goed als 
vergeten door de Vlaamse beweging.

Jos Watelet volgde les aan het Jezuïetencollege in de Scheldestad en 
nadien aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium. Daar had 
hij onder meer Peter Benoit en Jan Blockx als leraars. Medeleerlingen 
Flor Alpaerts, Karel Candael, Jan Broeckx en Jef Van Hoof groeiden 
allen uit tot belangrijke musici en componisten. Watelet werd eerste 
laureaat van het conservatorium in 1900. Zijn klavierleraar Pieter Jo-
zef Bosiers “roemde de knapheid, de taaiheid waarmede [hij] die zware 
en harde proef (…) [had] doorstaan en [was] te boven gekomen”. In de 
volgende jaren oogstte Watelet in Vlaanderen en Nederland triomfen 

als pianist. Toch had 
zijn carrière volgens 
zijn vriend en collega 
Jef Van Hoof nog 
een hogere vlucht 
kunnen nemen, 
onder meer in 
Duitsland. Maar 
dat is dus niet ge-
beurd. Hij werd 
wel klavierbe-
geleider aan 
het Antwerpse 
conservato-
rium.

Pro Westlandia
In de jaren voor de Eerste Wereldoorlog was Jos 
Watelet actief in Pro Westlandia. Deze vereni-
ging voor zang en voordrachtkunst werd in 
1911 opgericht in Antwerpen. Naast Jos Watelet 
en de zanger Paul Lepage waren onder meer 
August Borms, Hilaire Allaeys, Cyriel Rousseeu, 
Willem Van Es en Abraham Hans bij het initiatief 
betrokken. Het doel ervan was via optredens en 

Boven: Groepsfoto met o.m. Jos Watelet 
(achter links, een dertiger op dat moment), Theofiel
Vandevelde, Paul Lepage, Modest Lauwerijs, Cyriel Rousseeu en 
August Borms, s.d. [ADVN, VFA1977]

Links: Pro-Westlandia, een zang- en voordrachtvereniging die was 
opgericht om de Nederlandse taal en cultuur te verspreiden en te 
verdedigen in Frans-Vlaanderen en de Vlaamse Westhoek. Zittend 
Cyriel Rousseeu en August Borms. Rechtstaand Gustaaf Bruggen, 
Paul Lepage, Modest Lauwerijs, Jan Borms en Jos Watelet, 30 
december 1913. [Letterenhuis, Antwerpen]
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het verspreiden van muziek en literaire teksten de liefde voor de 
Nederlandse taal en cultuur weer tot leven te brengen in Frans-
Vlaanderen, maar ook in West-Vlaanderen. Zo meldde Ons Volk 
Ontwaakt in 1912: “Uitweiden over de werkkracht van Dr. Borms in de 
Vlaamsche Beweging, over wat hij op enkele jaren stichtte en recht hield, 
over wat hij schreef en sprak, zou mij te ver brengen. Deze week trekt hij 
op naar Fransch-Vlaanderen en neemt met zich drie vrienden mee, twee 
zangers en een declamator, en in een tiental gemeenten gaat hij ginder 

’t oude Vlaamsche stambewustzijn wakker schudden.’ In de jaren 1912-
1914 ondernam het gezelschap zeven reizen naar het grensgebied. 
Optredens werden verzorgd in Belle, Hazebroek, Kassel, Duinkerke, 
Wormhout, Sint-Winoksbergen, Gijvelde, Robaais, Godewaarsvelde, 
Caester en Ekelsbeke, maar ook in Watou, Poperinge, Ieper, Kortrijk, 
Menen enzovoort. Het initiatief werd gestaakt bij het uitbreken van 
de Eerste Wereldoorlog. Pogingen om het nadien weer op te starten, 
liepen op een sisser uit.

In het activisme
Tijdens de Eerste Wereldoorlog raakte een gedeelte van de Vlaamse 
beweging betrokken bij de collaboratie met de Duitse bezetter. Het 
activisme, zoals deze samenwerking werd genoemd, poogde zo een 
aantal eisen te verwezenlijken waaraan de Belgische overheid tot 
dan toe niet was tegemoet gekomen, zoals de vernederlandsing van 
de universiteit van Gent. Sommige activisten wilden zelfs nog verder 
gaan: zij streefden naar een onafhankelijke Vlaamse staat. Bij het 
activisme waren nogal wat Vlaamse intellectuelen en kunstenaars 
betrokken. Ook Jos Watelet verkeerde in dit geval.

Vooral in de loop van 1917 en 1918 woonde Watelet geregeld acti-
vistische manifestaties bij in Antwerpen. Het ging dan onder meer 
om een guldensporenviering of een studentenfeest. Hij trad ook op, 
onder meer op 4 juni 1917, voor de activistische caritatieve organi-
satie Volksopbeuring. Het concert, waarop hij eigen werk speelde, 
kreeg de steun van het Algemeen-Nederlandsch Verbond (ANV). In 
de recensie in Het Vlaamsche Nieuws van 8 juni 1917 werd gewezen 
op de aanwezigheid van “veel van de beste Vlaamsche koppen. (…) 
Ook sommige die beginnen te voelen van waar de wind komt, en die van 
nu af weer trachten in de gunst te komen door Vlaamsche werkingen bij 
te wonen.”

Volgens Jef Van Hoof 
was Jos Watelet de enige 
persoon in het Koninklijk 
Vlaams Conservatorium die er uitgesproken activistische ideeën op 
nahield. Dat was zeker niet het geval: er waren verschillende acti-
visten benoemd in het bestuur van de instelling. In de loop van het 
jaar 1918 werd Jules Boelaerts, studieprefect van het conservatorium, 
door de Duitse overheid tijdelijk geschorst, op beschuldiging van 
het verspreiden van een Belgischgezind vertoog. Het (activistische) 
ministerie van Onderwijs stelde Watelet als zijn vervanger aan. Die 
nam de taak tijdelijk op zich; zijn relatie met Boelaerts werd hierdoor 
niet bezwaard, zoals mag blijken uit diens naoorlogse getuigenis: 

“Alhoewel Hr. Watelet als tijdelijke plaatsvervanger werd aangesteld, 
mag ik verklaren dat hij nooit iets gedaan heeft om mij persoonlijk te 
benadeelen, vreemd was aan mijne afzetting en mij vervangen heeft 
zonder lucratieve bedoelingen”. In elk geval werd Watelet na de oorlog 
gedurende zeven weken in de gevangenis opgesloten. Op 5 juli 
1919 werd hij afgezet als begeleider aan het conservatorium, met 
terugwerkende kracht tot 1 november 1918. Daarbij werden hem 
zowel zijn interim-opdracht als zijn betrokkenheid bij Volksopbeu-
ring aangerekend.

De benoeming van Jos Watelet aan 
het Koninklijk Vlaams Conservato-

rium in Antwerpen, 5 juli 1918. 
[ADVN, VY900312]
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Watelets Vlaamsgezinde overtuiging kwam in die periode ook 
tot uiting in het componeren van de Frontersmarsch. Toen Emiel 
Hullebroeck in 1919 dit lied, samen met het Frontlied van Jozef 
Simons zong in Brussel, waarbij ook een reeks aanklachten tegen de 
strafkampen voor Vlaamse soldaten in Frankrijk werden voorgelezen, 
ontstond een spontane volksbetoging. De blanke sabel kwam er aan 
te pas om de orde te herstellen.

De Ring en de Vereeniging voor Muziekgeschiedenis
De eerste maanden en jaren na de oorlog vormden wellicht een 
zwarte periode in het leven van Jos Watelet. Hij zat immers zonder 
baan en dus zonder inkomen, terwijl hij moest zorgen voor zijn 
echtgenote en een opgroeiende dochter. De sporadische concerten 
brachten onvoldoende zaad in het bakje. Gelukkig werd hij in 1921 
aangesteld tot organist in de protestantse kerk in Antwerpen; dat 
bleef hij tot na de Tweede Wereldoorlog, waardoor hij verzekerd was 
van een bescheiden traktement.

Samen met zijn vriend Paul Lepage richtte Watelet in 1920 in 
Berchem de muziekuitgeverij De Ring op. Aanvankelijk zetten de op-
richters de activiteiten voort van de vereniging Voor Taal en Volk uit 

Mechelen. Die was in 1912 opgericht door Paul Lepage en Tony Mag-
nus, om de Nederlandstalige zang te bevorderen. In de jaren voor de 
Eerste Wereldoorlog gaven zij een twintigtal Vlaamse liederen met 
pianobegeleiding uit, composities van Vlaamsgezinde toondichters 
als August De Boeck, Arthur Meulemans, Renaat Veremans, Jef Van 
Hoof en Jos Watelet. In 1921 begon De Ring met de uitgave van lie-
deren, piano- en orgelwerken van eigentijdse Vlaamse componisten. 
Tot 1937 verschenen er ruim driehonderd titels.

Watelet publiceerde ook eigen werk bij De Ring. Het eerste nummer 
in de reeks was een gedicht van Ward Hermans – Wat maal ik er om? 

– dat Watelet op muziek had gezet. Daarmee was de toon gezet voor 
de verdere uitgaven van De Ring: Hermans was immers een militant 
Vlaams-nationalist, oorlogsvrijwilliger, journalist en politiek agitator.
In datzelfde jaar kwam Zoet lief, ge wilt van mij al scheiden op de 
markt, gedicht door Hubert Melis, de afgezette activistische stads-
secretaris van Antwerpen. Voorts bracht Watelet een Oud lied. Alder-
soetsten nacht uit. Dat 
was een oud Vlaams 
kerstlied, afkomstig uit 
Frans-Vlaanderen. Hij 
dook nog wel meer in 
de oude liederenschat: 

Links: In 1920 stichtte Jos 
Watelet met Paul Lepage de 
muziekuitgeverij De Ring. Het 
propageerde het Vlaamse 
kunstlied en gaf elk jaar 
12 liederen uit. [ADVN, 
VBRB3468/5]

Rechts: Watelet was een van 
de grote voortrekkers van de 

oude muziek. In de protes-
tantse kerk van Antwerpen 

speelde hij vaak orgelmuziek 
uit vroegere periodes o.m. met 

zijn Bachvereeniging en met 
de concertvereniging Harmo-

nia Parnassa. [Letterenhuis, 
Antwerpen]
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zo publiceerde hij in 1922 een klavierbewerking voor De koekoek 
en de nachtegaal. Zes jaar later bezorgde hij Komt hier besoecken en 
Comt herders, muziek voor twee oude Vlaamse kerstliederen. Intus-
sen verschenen nog liederen van Watelet op tekst van Guido Gezelle, 
Geert Pijnenburg, Hubert Melis, Pol De Mont, Frans De Cort, René De 
Clercq enzovoort. De muziekuitgeverij publiceerde verder nog werk 

van onder meer Jef Tinel, Hendrik Van Schoor, Flor Peeters, Marinus 
De Jong, Karel Albert en Hendrik Diels.

Het werk voor De Ring opende voor Watelet heel wat deuren en 
bevestigde eerdere contacten in de Vlaamse culturele wereld. Zo 
raakte hij bevriend met de componist Arthur Verhoeven en de auteur 
Jozef Simons. Voorts sprak de dichter Pol De Mont hem aan met “Mijn 
lieve Maëstro”, terwijl hij gedichten aanbood om ze op muziek te 
zetten. De dichter gaf daarbij zelfverzekerd aanwijzingen: “Zie! Hier 
hebt gij nog wat verzen van uw Dienaar! Ook de Papavers zijn er bij! Dat 
moet heel rood, heel hevig zonnig rood… klinken!” Ook kunstschilder 
Hendrik Luyten rekende Watelet tot zijn vrienden, wat de componist 
zelfs een plaats op het Gulden Doek van Vlaanderen opleverde.

In de loop der jaren ging Jos Watelet zich meer en meer toeleggen 
op de bestudering van de oude muziek. Geregeld werd hem om 
advies gevraagd over de aankoop van oude muziekpartituren, onder 
meer door de advocaat Jean Auguste Stellfeld. In 1931 stonden 
beiden aan de wieg van de Vereeniging voor Muziekgeschiedenis 
van Antwerpen. Die legde zich toe op de studie van de zeventiende- 
en achttiende-eeuwse componisten uit de Zuidelijke Nederlanden. 
Samen met De Ring stond ze in voor de uitgave van de Monumenta 
Musicae Belgicae. Het ging om zeven prestigieuze volumes, uitge-
geven tussen 1932 en 1951, met orgel- en klavecimbelmuziek van 
Jean Baptiste Lœillet, Abraham Van den Kerckhoven, Joseph Hector 
Fiocco, Charles Guillet, Giovanni De Macque, Charles Luython, Josse 
Boutmy, Dieudonné Raick, Charles Joseph Van Helmont en Gerardus 
Havingha. Jos Watelet zorgde voor de wetenschappelijke en tech-
nische uitwerking van het project. Verder publiceerde De Ring een 
werk van andere zeventiende- en achttiende-eeuwse meesters als 
Pieter Van Maldere, Willem De Fesch en Carolus Hacquaert. Geregeld 
bracht Watelet zelf oude muziek ten gehore, onder meer van Johan 
Sebastian Bach.

Eerherstel?
In de loop van het interbellum probeerde Jos Watelet eerherstel te 
verkrijgen voor zijn activistisch verleden, opdat hij weer in dienst van 

Het orgel van Jos Watelet, s.d. [Letterenhuis, Antwerpen]
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het conservatorium zou kunnen treden. Reeds in 1926 ondernam hij 
een eerste poging, daartoe aangezet door Lodewijk Mortelmans, op 
dat ogenblik bestuurder bij het Koninklijk Vlaams Conservatorium. 
Dit leverde geen resultaat op. Bij koninklijk besluit van 31 augus-
tus 1932 werd het ministerieel besluit van zijn afzetting ingetrok-
ken. Watelet werd ter beschikking gesteld “met het genot van een 
wachtgeld van 1 frank” met terugwerkende kracht tot 5 juli 1919. In 
1939 waagde Watelet een nieuwe poging om weer tot begeleider 
te worden benoemd aan het conservatorium. Hij genoot hierbij de 

steun van voormalig studieprefect Jules Boelaerts, van de socialisti-
sche volksvertegenwoordiger Lode Craeybeckx en van de Antwerpse 
socialistische burgemeester Camille Huysmans. De beheerraad van 
het conservatorium droeg Watelet voor bij minister van Openbaar 
Onderwijs Jules Duesberg, maar die aarzelde om hem te benoemen, 
wellicht omwille van zijn activistische verleden. De benoeming werd 
op de lange baan geschoven.

Van links naar rechts: Jos Watelet, mevrouw Gijssels, Willem Gijssels, Jef Van Hoof voor het 
‘Spokenhof’ in Boechout, [1935]. [ADVN, VKF12]
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Laatste jaren
Tijdens de Tweede Wereldoorlog hield Jos 
Watelet zich ver van elke samenwerking met de 
Duitse bezetter of met collaborerende instanties 
en verenigingen. Dat was niet evident, gezien de 
betrokkenheid van vele vooraanstaande Vlaams-
nationalisten en personaliteiten uit de culturele 
wereld bij de collaboratie. Naar verluidt leed hij 
tijdens de bezetting bittere armoede. Daarbij 
kwam nog dat zijn huis aan het einde van de 
oorlog zwaar beschadigd werd door Duitse 
vliegende bommen.
Jos Watelet overleed aan de gevolgen van een 
zware chirurgische ingreep, op 2 mei 1951 in 
Antwerpen. Hij werd begraven op het kerkhof 
van het Kandonklaar in Wommelgem. Het 
erepark werd hem geweigerd na protest van 
vaderlandslievende verenigingen. In 1996 werd 
zijn graf alsnog naar het erepark overgebracht.
Jos Watelet kan niet worden gerangschikt bij de 
grote Vlaamse componisten. Hij was traditio-
neel en zelfs conservatief in zijn opvattingen en 
sloot daarmee aan bij de hoofdstroom van de 
muzikale smaak in Vlaanderen en de Vlaamse 
beweging van de eerste helft van de twintigste 
eeuw. Hij heeft evenmin een eersteplansrol 
gespeeld in de Vlaamse beweging. Hij bleef in 
de schaduw van de rijzende ster die August 
Borms was, als officieus cultureel ambassadeur 
in Frans-Vlaanderen. Voorts was hij activist, maar 
met mate; hij had sympathie voor de Frontpartij, 
maar met mate. En hij was Vlaamsgezind in zijn 
muzikale activiteiten, maar eveneens met mate.
Niettemin verdient hij meer dan een voetnoot 
in de geschiedenis, vooral dan omwille van zijn 
muziekstudie en de daaraan verbonden publicaties. Met de weten-
schappelijke (her)uitgave van de partituren van oude Noord- en 
Zuid-Nederlandse componisten mag hij een voorloper genoemd 
worden van de studie van de oude muziek in onze streken. [fs]

Bronnen bij deze bijdrage: F. Seberechts, Overweldigd door muziek. Jos Watelet (1881-1951), 
in: De Krijter. Jaarboek 2003, jg. 37, pp. 7-26; nieuwsvandegrooteoorlog.be; F. Seberechts, 
Watelet, Jos, in: NEVB, Tielt 1998, dl III, pp. 3670-3671.

Jos Watelet in ‘Hofke Rooze’, zijn woning in Wommelgem, s.d. [ADVN, VFA11365/17]
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UIT HET ARCHIEF

“ik dien”
De Katholieke Vlaamse Meisjesbeweging

In 2016 verwierf het ADVN een stukje archief van de naoorlogse 
Katholieke Vlaamse meisjesbeweging: de Dietse Meisjesbond “Ik 
Dien”. Oudleidster Hedwig Wouters overhandigde ons haar persoon-
lijke correspondentie, administratieve documenten en tijdschriftjes 
van deze naoorlogse vereniging. Een klein stukje geschiedenis vervat 
in een doos. Zij was de oprichtster van de Kerlinnekensbonden, de 
afdeling voor de allerkleinsten, medewerkster van de tijdschriften 
Gudrun en Hoio en twee jaar lang hoofdleidster van de meisjesbewe-
ging. De Dietse Meisjesbond bestond iets langer dan twintig jaar en 
wordt gezien als de erfgenaam van de Vlaamsche Landsbond voor 
Katholieke Meisjes uit de jaren dertig. We nemen u even mee terug 
in de tijd.

De meisjesbeweging tijdens het interbellum
De vooroorlogse Katholieke Vlaamse meisjesbe-
weging ontstond begin jaren 1910 met als doel 
in ‘Vlaamsgezinde geest’ meisjes en vrouwen te 

vormen op godsdienstig, cultureel en sociaal vlak. Gedurende vele 
jaren bleef deze beweging, gekend onder de naam Vlaamsche Lands-
bond voor Katholieke Meisjes, trouw aan haar focus en hield ze zich 
ver van elke politieke inmenging. Maar tegen de achtergrond van 
een groeiende Vlaamse bewustwording zette zich in het hoofdbe-
stuur begin jaren 1920 geleidelijk aan een radicalisering door. Enkele 
topvrouwen van de Landsbond, waaronder Martha Vande Walle, die 
lange tijd de redactie van het eigen tijdschrift Gudrun waarnam, Julia 
Putman, Angela Tysmans, de weduwe van Lodewijk Dosfel, en Mia 
Cappuyns introduceerden het Vlaams-nationalisme als thema in de 
vereniging. Hiermee ging een langdurige discussie gepaard over het 
zich al dan niet openstellen voor Vlaams-nationalistische politiek en 

de heroriëntering van de beweging. 
Uiteindelijk koos het bestuur van de 
Landsbond om alle partijpolitiek te 
weren en een nieuwe radicale Dietse, 
anti-Belgische, Groot-Nederlandse 
koers te varen. Hilda Hellemans en 
Colomba Thiel waren enkele van de 
pioniersters die deze nieuwe richting 
zuurstof gaven. In 1933 besloot de 
Landsbond zijn Dietse oriëntering 
te verbinden met de solidaristische 
Nieuwe Orde-gedachte die ook 

De naoorlogse meisjesbeweging werd vanaf 1955 georganiseerd 
volgens leeftijdscategorieën, de allerkleinsten werden de Kerlin-
nekens genoemd. Hun tijdschrift, Hoio verscheen van 1955 tot 
1962. [ADVN, VY2436]
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terug te vinden was bij het Verdinaso van Joris Van Severen. Het 
impliceerde een aansluiting bij de jeugdbewegingsideologie 
van de jaren dertig, wat 
zich vertaalde in de 
organisatie van kampen 
en trektochten en het 
verplicht dragen van een 
uniform. De kinderbon-
den kwamen er onder 
supervisie van de zussen 
Colomba en Oda Thiel. 
Meisjes tussen 8 en 12 
jaar werden Kerlinnekens 
genoemd en kregen een ei-
gen tijdschriftje Hoio. In 1937 
kondigde het hoofdbestuur 
zijn derde naamsverandering 
aan: de Vlaamsche Lands-
bond voor Rooms Katholieke 
Vrouwen en Meisjes zou voort-
aan de Dietsche Bond voor 
Vrouwen en Meisjes “Ik Dien” 
gaan heten. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog bleef “Ik Dien” 
actief hoewel het voortdurend de concurrentie aanging met de 
Dietsche Meisjesscharen, de collaborerende meisjesjeugdbeweging 
onder leiding van Jetje Claessens.

De meisjesbeweging na de Tweede Wereldoorlog
Aan het einde van de oorlog werden vele leidsters getroffen door de 
repressie en verdween de meisjesbeweging volledig. Toch ont-
plooide zich relatief snel het plan om de vooroorlogse traditie van 

“Ik Dien” voort te zetten. Onder impuls van Aleide Andries, die voor 
de oorlog als Kerlinneke lid was van de meisjesbeweging, werd in 
Gent in 1949 de naoorlogse Dietse Meisjesbond “Ik Dien” opgericht. 
Van bij de start was het de bedoeling de ideologische oriëntering te 
laten aansluiten bij de vooroorlogse Volksdietse traditie. Er was een 
buitengewone bekommernis om de herinnering aan de Volksdietse 
stroming uit het interbellum te bewaren en over te dragen op de 

volgende generaties. Maar de nieuwe meisjesbond was geen hechte 
groep, eerder een verzameling van verspreide individuele leden. Men 
probeerde dat probleem zo goed mogelijk op te vangen door jaar-
lijks kerst-, pinksterkampen en kampretraites te organiseren waarbij 
men nagenoeg alle leden samenbracht. Daarnaast verzamelden zij 
zich ook jaarlijks op de IJzerbedevaart en het Vlaams Nationaal Zang-
feest. De leden hadden geen uniform, enkel een uniformspeldje met 
Vlaamse, Dietse en katholieke symbolen. In het nieuwe hoofdbestuur 
zetelden naast de hoofdleidster Andries, ook de oud-leidsters Louiza 
Bauwens en Hilda Hellemans. Een belangrijk bindmiddel werd vanaf 
1952 het tijdschrift Gudrun, dat in maart-april begon te verschijnen 

De meisjesbeweging o.l.v. Aleide Andries evolueerde tijdens de jaren 1960 gaandeweg van 
een vormingsbeweging naar een jeugdbeweging, maar bleef veel belang hechten aan het 
aspect scholing en opvoeding. [ADVN, AC1040 – Archief Hedwig Wouters]
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op initiatief van An-
dries. De continuïteit 
met het verleden werd 
getoond door de uit-
gave te laten beginnen 
met jaargang 24.

Aanvankelijk had de 
nieuwe meisjesbond, 
door een gebrek aan 
leden, geen kinderwer-
king en werd de minimum 
leeftijd vastgelegd op 16 
jaar. Maar tussen 1955 en 
1961 wijzigde geleidelijk 
aan de situatie. De meisjes-
bond verlegde zijn klemtoon 
van vormingsbeweging naar 
jeugdbeweging en groeide 
gestaag verder. Er werd 
gestart met Kerlinnekensbon-
den en een eigen tijdschrift 
Hoio, dus ook hier continu-
iteit met het vooroorlogse 
tijdschrift, onder leiding van 
hoofdleidster Hedwig Wou-
ters. In 1959 telde “Ik Dien” 
circa 100 Kerlinnekens. De 
jaren erop werd de differenti-
atie naar leeftijd verder uitgewerkt zodat 
er naast de Kerlinnekens (8 tot 12 jaar), ook 
Gudrun-meisjes of Kerlinnen (12 tot 16 jaar) 
en “Ik Dien”- meisjes (+17 jaar) werden onderscheiden. Op de kam-
pen kwam die differentiatie er ook. Dat leidde tot nieuwe kamptra-
dities: er kwam een jaarlijks Kerlinnekens- en Kerlinnenzomerkamp 
en een “Ik Dien”-zomertrip naar het buitenland. Hier en daar sloten 
ook kinderen aan die niet uit traditionele Vlaams-nationalistische 
families kwamen. In 1960 telde de meisjesbond 200 leden waarvan 
drie vierde kinderen.

In 1961 trad Andries in het klooster en werd als hoofdleidster 
opgevolgd door Wouters, die zelf twee jaar later het roer doorgaf 
aan Bernadet Libbrecht. Mia Maertens werd Kerlinnekensleidster en 
Goedroen Debroey leidster van de Gudrun-meisjes. Ook oudleidster 
Bauwens trok zich terug uit het hoofdbestuur. Begin jaren zestig 
kreeg “Ik Dien” af te rekenen met zware financiële en redactionele 
problemen en zocht het contact met de in 1963 opgerichte Blauw-

Tussen 1955 en 1961 breidde het aan-
tal plaatselijke afdelingen uit. Naast 
kernen in Gent, Brussel en Dendermon-
de werden er ook opgericht in Kortrijk, 
Roeselare en Brugge. 
[ADVN, AC1040 – Archief Hedwig 
Wouters]
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voetfederatie. In december 1965 trad de Dietse Meisjesbond “Ik Dien” 
toe tot de federatie en werd de uitgave van Gudrun stopgezet. In 
1965 koos ook Libbrecht voor het kloosterleven en werd opgevolgd 
door Debroey en Maertens. Zij zetten de kamptraditie voort tot in 
1973. Kort daarna viel de gehele werking stil.

Het is terecht dat de naoorlogse beweging “Ik Dien” kan worden 
beschouwd als de voortzetting van de vroegere Katholieke Vlaamse 
meisjesbeweging. Niet enkel door het stimuleren en in leven houden 
van een ideologie uit de jaren dertig waarbij het Volksdietse aspect 
centraal stond, maar ook door het vasthouden aan benamingen en 
titulaturen. Niettemin is er toch een soort breuklijn waarneembaar. 
Zo is er geen sprake van een organisatorische continuïteit tussen 
beide verenigingen. Bovendien moest de naoorlogse “Ik Dien” haar 
plaats zien te veroveren in het versnipperde veld van de Vlaams-nati-
onalistische meisjesjeugdbewegingen. Tot slot zorgde de generatie-
wissel ervoor dat creativiteit en jeugdbeleving de ideologie geleide-
lijk aan op de achtergrond duwden.

Het archief van Hedwig Wouters in het ADVN
Het archief Hedwig Wouters (AC1040) bevat briefwisseling over een 
periode van zeven jaar (1956-1962) en geeft ons een beeld van de in-
terne relaties en functies binnen de Dietse Meisjesbond “Ik Dien”. Het 
laat ook deels de werking zien van de tijdschriften Gudrun en Hoio en 
van de organisatie van de jaarlijkse kampen en uitstapjes. Tot slot be-
vat dit archief ook een administratief gedeelte met abonnements- en 
ledenlijsten, omzendbrieven, notulen enzovoort. Het archief bevindt 
zich momenteel nog in de verwerkingsfase. De zo goed als integrale 
tijdschriftencollecties Gudrun en Hoio kunnen worden geraadpleegd 
in de leeszaal. [sg]

Bronnen bij deze bijdrage: AC1040 Archief Hedwig Wouters ; L. Vos, Katholieke Vlaamse 
meisjesbeweging, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (NEVB), Tielt, 1998, pp. 
1651-1658 ; L. Vos, Gudrun, in: NEVB […], pp.1378-1380.

sterk bedreigd erfgoed
Shellac- en lakplaten

In het kader van de digitaliseringsprojecten door VIAA (Vlaams 
Instituut voor Archivering) worden momenteel de shellac- en lak-
platen uit de ADVN-collectie gedigitaliseerd. Voor deze dragers van 
muziek- en radio-opnames uit de eerste helft van de twintigste eeuw 
komt deze operatie niets te vroeg. Digitalisering betekent immers 
bescherming en bewaring van waardevol historisch erfgoed en zal 
ons toelaten om in de toekomst de platen gemakkelijker te beluiste-
ren. Misschien ontdekken we zo ongekende pareltjes uit de collectie.

Shellac- en lakplaten zijn grammofoonplaten en hebben eenzelfde 
mechanisch principe, enkel het materiaal waaruit ze zijn vervaardigd, 
verschilt. De shellacplaten of zware bakelietachtige 78-toerenplaten 
werden voornamelijk gebruikt tussen 1890 en 1950 en bevatten 
veelal commerciële opnames. Buiten het feit dat deze geluidsdragers 
meer risico lopen om te breken dan bijvoorbeeld vinylplaten, gaat 
het hier om stevig en duurzaam materiaal. Veel van deze shellacpla-
ten zijn tot op vandaag in goede staat en perfect afspeelbaar. Met 
de lakplaten is het enigszins anders gesteld. Lakplaten hebben een 
glazen of metalen kern en zijn bedekt met een laklaag. De combina-
tie van verschillende materiaalsoorten zorgt ervoor dat lakplaten fra-
gieler zijn. Temperatuurswisselingen kunnen zo tot gevolg hebben 
dat de laklaag barst en loskomt van de harde kern. Dat proces heet 
delaminatie. Uitein-
delijk gaat de geluids-
bron verloren. Lakpla-
ten werden vooral 
gebruikt tussen 
1930 en 1970 en 
bevatten heel 
wat origi-
nele en unieke 
opnames van 
toespraken, 
interviews of 
zangstonden. He-
laas verkeren veel 
lakplaten in slechte 
staat. [kvk]

KORT

[ADVN, VGR30]
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dialoog in het advn 
De weg naar het binnenland

Het ADVN nodigt u uit op vrijdag 27 oktober 
voor een voordracht van Tom Verschaffel. In 
2017 publiceerde hij een geschiedenis van de 
Nederlandstalige literatuur tijdens de 18de 
eeuw in de Zuidelijke Nederlanden. Verschaf-
fel is hoogleraar Cultuurgeschiedenis aan de 
KULeuven en bestudeert de 
geschiedenis van de geschied-
schrijving en de populaire his-
torische cultuur, het cultureel 
nationalisme en de uitwis-
seling tussen België en zijn 
buurlanden.

In de achttiende eeuw heb-
ben de Zuidelijke Neder-
landen nauwelijks auteurs 
of teksten voortgebracht 
die tot de canon van de 
Nederlandse literatuur zijn 
gaan behoren. De auteurs 
zijn niet meer bekend, de 
teksten worden nauwelijks 
nog gelezen. De ruimere cul-
tuurgeschiedenis biedt een 
antwoord op de vraag hoe 
dat komt. In de meertalige 
maatschappij en cultuur van 
de Oostenrijkse Nederlanden 
hadden de verschillende 
talen (Nederlands, Frans, 
Latijn en talloze dialecten) 
hun eigen specifieke functies. 
Het Nederlands was de taal 
van publicaties die voor een 
breed publiek waren be-
doeld en van teksten die deel 
uitmaakten van het publieke 
leven: toneel, feestelijke 

gelegenheidsdichtkunst, prediking, politieke 
polemiek. Het is niet het soort werk dat 
sindsdien tot de ‘hogere’ literatuur is gaan 
behoren. De rederijkerskamers kenden, 
met name in Vlaanderen en Brabant, een 
heropleving en vormden kernen van Neder-

landstalige letterkunde, maar ook zij waren 
vooral actief op het domein van de gelegen-
heidspoëzie en vooral van het toneel. De 
Zuid-Nederlandse schrijvers deden wat van 
hen werd verwacht. Velen hielden zich aan 
de oude recepten, sommigen weken van 

de bekende wegen af en zochten 
naar verandering en vernieuwing. 
De veelheid aan teksten, met hun 
variatie aan thematiek en bedoelin-
gen, tonen de achttiende-eeuwse 
Zuidelijke Nederlanden in hun 
verscheidenheid, met moralisme 
en speelsheid, grootspraak en 
eenvoud, twijfel en vervoering, 
conformisme en opstandigheid. 
Tegelijk zien we in deze letterkunde 
de groeiende samenhang van de 
Zuid-Nederlandse gewesten, die op 
zoek gingen naar hun eigenheid, 
los van het Noorden. Tussen de 
Republiek en de Oostenrijkse Ne-
derlanden bestond een asymmetri-
sche verhouding. Het Zuiden zocht 
voorbeelden in het Noorden, maar 
zijn letterkunde kreeg er nauwelijks 
aandacht. Noord en Zuid waren 
culturele buren, maar ook elkaars 
buitenland. [tv]

LEZING

Vrijdag 27 oktober 2017, 14u30
ADVN, deelname is gratis
Meer informatie 
en inschrijven langs: 
publiekswerking@advn.be 
of 03-225 18 37
Datum onder voorbehoud, 
zie www.advn.be
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ONDERZOEK

een nieuwe website 
Boer vindt land gaat digitaal

Het project Boer vindt Land vertelt het ver-
haal van tienduizenden Vlamingen die hun 
geboorteland in de steek lieten om in Noord-
Amerika een beter bestaan uit te bouwen.
Aangemoedigd door verwanten en kennis-
sen maakten de migranten de oversteek naar 
de Verenigde Staten of Canada. De uitdagin-
gen waren er niet min: overleven in een bar 
klimaat, omgeven door mensen met een an-
dere taal, religie en gewoonten, was een hele 
opgave. In groep stonden de landverhuizers 
sterker. Een rijk verenigingsleven en nauwe 
contacten met de achterblijvers maakten 
het heimwee draaglijk, al keerden er velen 
gedesillusioneerd terug naar Europa.

Onderzoekers uit de academische en heem-
kundige wereld brachten in de publicatie 
Boer vindt land (2014) belevenissen van 
anderhalve eeuw trans-atlantische migratie 
in kaart, van de ontreddering in landelijk 
Vlaanderen tot de definitieve inburgering 
in de Noord-Amerikaanse maatschappij. De 
redactie was in handen van Andreas Stynen, 
wetenschappelijk onderzoeker van het 
ADVN. Hij was ook curator van de gelijkna-
mige tentoonstelling (2014) in het Provin-
ciaal Cultuurcentrum Caermersklooster in 
Gent. Beeld en geluid maakten de beleving, 
vertwijfeling, euforie en heimwee van de 
vele duizenden Meetjeslandse migranten 
bijna tastbaar. De bezoeker kon van dichtbij 
kennis maken met hun leefwereld. Ook de 
nazaten van de landverhuizers kwamen aan 
het woord: een kortfilm en foto’s getuigden 

van de nostalgie, dromen en verbeelding 
over het land van hun voorouders.

Het afgelopen jaar werd het project een 
nieuw leven ingeblazen via de projectweb-
site www.boervindtland.be. Hier kan u de 
tentoonstelling herontdekken en opnieuw 
beleven aan de hand van tekst, beeld- en 
geluidsfragmenten. In vier luiken wordt er 
aandacht besteed aan de aanloop naar het 
vertrek, de overtocht naar de nieuwe wereld, 
de uitdagingen van het nieuwe leven en 
de gemeenschaps- en identiteitsvorming 
van de Vlaamse migranten. Het waardevolle 
erfgoed dat tijdens het project in kaart werd 
gebracht, zal systematisch digitaal beschik-
baar worden gesteld voor het brede publiek 
aan de hand van een onlinebeeldbank. 
Marie-Charlotte Le Bailly, wetenschappelijk 

medewerkster van het 
Red Star Line Museum, 
geeft tot slot ook enkele 
tips mee hoe men zelf 
zijn familiegeschiedenis 
kan achterhalen. [sb]

Kent u nog familiele-
den of nazaten die de 
oversteek maakten? 
Heeft u nog erfgoed 
thuis liggen en wil u dit 
graag laten digitaliseren 
om op te nemen in onze 
databank? Wil u graag 
uw verhaal vastleggen 
voor de toekomst? 
Neem contact op langs: 
publiekswerking@advn.
be.

Treinstation en -depot in Atkinson, Illinois, Verenigde 
Staten, s.d. [ADVN, VFSCC58b]
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PUBLICATIE

Grenzen zijn van altijd en van overal, in alle 
levensferen en bij alle activiteiten van de 
mens.
Territoriale grenzen zijn doorgaans het 
resultaat van een historisch proces: ze zijn 
het kleinste element van het bestendige mo-
ment in de geschiedenis en de weerslag van 
de geschiedenis in de geografische ruimte. 

grenzen 
Een historische gids

Grenzen behoren ook tot de 
praktijken en narratieven 
waarmee de identiteit van so-
ciale groepen wordt gevormd. 
Het territoriale is daarbij 
fundamenteel voor het 
nationalisme, met grenzen 
als vloeiende, dynamische en 

tijdelijke 
pro-
ducten van menselijk 
denken en handelen 
in relatie tot een als 
nationaal bestempeld 
territorium.
Een historische analyse 
van grenzen dringt 
zich dan ook op. Dit 
boek wil daartoe een 
heuristische gids 
bieden.
Voorafgegaan door 
een schets van het 
concept en van de 
relatie met identiteit 
en territorium, wordt 
de historische evolutie 
van de belangrijkste 
vormen van de gren-
zen tussen politieke 
entiteiten beschreven, 
alsook de stappen die 
bij de verwezenlijking 
van een grens op het 
terrein worden gezet. 
Daarna passeert de 
grensgeschiedenis 
in elk continent de 
revue, met bijzondere 

aandacht voor de Belgische casus, inclusief 
de grenzen van Vlaanderen. Een analyse van 
de territoriale grens door de twee daarvoor 
geëigende wetenschappelijke disciplines, de 
historische en de politieke geografie, sluit 
het boek af.

De studie van grenzen heeft door de recente 
internationale en maatschappelijke evoluties 
(hernieuwde) aandacht gekregen. En aange-
zien territoria, en bij uitbreiding dus grenzen, 
fundamenteel zijn voor de mobilisering 
binnen nationale en regionale bewegingen, 
behoren collectievorming en toegepast 
onderzoek ter zake dan ook tot het werkveld 
van het ADVN. Daarenboven, zoals de Duitse 
theoloog-filosoof Paul Tillich schreef, is de 
grens niet de vruchtbaarste plek om kennis 
te verwerven? [lb]

Luc Boeva, Grenzen. Een historische gids
Antwerpen, Peristyle, 2017, 264 pp., ill., 
ISBN 9789082684018.

Verschijnt einde oktober.
Meer info: info@advn.be

Grensteken bij het noordelijkste drielandenpunt tussen 
Noorwegen, Zweden en Finland nabij Golddajärvi, 1897. 
[Statens Kartverk - Norwegian Mapping Authority]
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boekvoorstelling 
Léon Degrelle

KORT

Uitgeverij vrijdag publiceert dit najaar het 
debuut van Bruno Cheyns, een biografie over 
de omstreden politieke figuur Léon Degrelle. 
Het boek is meer dan geslaagd, dat beves-
tigen de woorden van Rik Van Cauwelaert: 

“Vlaamse historici hebben zich nooit gewaagd 
aan een omstandige biografie van Degrelle. 
Het is geen kleine taak om waarheid en verzin-
sels uit elkaar te houden in het levensverhaal 
van deze politieke meesteroplichter.” Het boek 
wordt voorgesteld in het ADVN op dinsdag 
24 oktober om 19u30.
 
Wie was Léon Degrelle?
Hij was SS-Hauptsturmführer en door de 
Duitse propagandamachine uitgeroepen tot 
een van de grootste oorlogshelden van de 
campagne aan het oostfront. Toch was hij 
geen Germaan, al meende hij dat de Walen 
dat wel waren. Elke officier aan het oostfront 
kende zijn naam. Zijn kwalijke reputatie van 
ambitieus en onbetrouwbaar politicus had 
hij van zich afgeschud en ingeruild voor dat 

van een gedis-
ciplineerd mi-
litair in dienst 
van Hitler. Als 
journalist 
en uitgever 
werd ‘le beau 
Léon’ nog op 
handen ge-
dragen door 
de Belgische 
bisschoppen. 
Ze hebben 

een monster gevoed dat zich tot het einde 
van zijn leven, vanuit zijn Spaanse ballings-
oord, schamper en grotesk uitliet over poli-
tiek, koningshuis en de verwerking van het 
oorlogsverleden van België. Deze biografie 
schetst het leven van een Rex-leider van wie 
Hitler zou gezegd hebben: “als ik een zoon 
zou hebben, zou ik willen dat hij op u geleek”. 
Het is niet het enige verzinsel dat De Führer 
uit Bouillon doorprikt. [red]

Boekvoorstelling m.m.v. ADVN 
Léon Degrelle. De Führer uit Bouillon
Dinsdag 24 oktober 2017, 19u30 – ADVN, Antwerpen.
Vooraf inschrijven langs: info@uitgeverijvrijdag.be

Programma
Verwelkoming door Luc Boeva (directeur ADVN)
Inleiding door Bruno De Wever (UGent)
Voorstelling Léon Degrelle door Rik Van Cauwelaert in gesprek met auteur Bruno Cheyns
Receptie

Bruno Cheyns, Léon Degrelle. De Führer uit Bouillon
Antwerpen, Uitgeverij Vrijdag, 2017
ISBN 9789460015939, 656 pp., ill., 39,95 euro

De fototentoonstelling Soldatengraven, 
heldenhulde en de Groote Oorlog staat van 26 
oktober tot 16 november opgesteld in de 
gemeentelijke bibliotheek van Putte. U kan 
er de foto’s van beeldend kunstenaar Sam 
Vanoverschelde, achterkleinzoon van Joe 
English, gaan bekijken. De tentoonstelling is 
een uitloper van het gelijknamige boek en 
herdenkingsproject onder leiding van Frank 
Seberechts. 

Wil u graag meer weten over ontlening van 
de fototentoonstelling en de voorwaarden 
hieromtrent, neem dan contact op met het 
ADVN langs: publiekswerking@advn.be. [red]

soldatengraven, helden- 
hulde en de groote oorlog

© Sam Vanoverschelde
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KORT

educatief lespakket

imagination
Regelmatig speelt het ADVN voor zijn 
cultureel-erfgoedgemeenschappen de rol 
van gastheer voor evenementen die tot de 
wetenschappelijke en professionele missie 
en visie van de instelling kunnen gerekend 
worden. Zoals binnenkort voor de tentoon-
stelling ImagiNATION, ingericht door de 
Europese Vrije Alliantie (EVA), de overkoe-
pelende organisatie van meer dan veertig 
(progressieve) nationalistische, regionalis-
tische en autonomistische partijen uit de 
Europese Unie.

De reizende tentoonstelling, die voordien in 
het Europees Parlement te zien was, is een 
afgeleide van een gelijknamige publicatie. 
Daarin wordt door middel van zeer mooie 
en/of markante affiches ruim honderd jaar 
streven van voornoemde partijen naar 

bescherming van cultuur en taal, diversiteit 
en zelfbestemmingsrecht geïllustreerd en in 
een ruimer Europees en wereldwijd perspec-
tief geplaatst. In de tentoonstelling hangen 
er affiches rond de tien thema’s uit het boek: 
Europa, vrede, milieu, taalrechten, gender-
gelijkheid, sociale rechtvaardigheid, parti-
cipatieve democratie, nationale identiteit, 
internationalisme en solidariteit. [red]

De gasttentoonstelling ImagiNATION is van 
8 november tot 15 december vrij te bezoe-
ken in het ADVN. Van maandag tot vrijdag, 
9-16u. Meer info: publiekswerking@advn.be.
De bijhorende Engelstalige publicatie is 
verkrijgbaar in het ADVN voor 25 euro. 
ImagiNATION, Brussel, 2017, 
ISBN 9789082632125. 
Meer info: info@advn.be.

Van documenten kan je leren. 
Archieven hebben immers de 
kracht en het vermogen om 
kinderen en jongeren aan het 
denken te zetten. Tegelijkertijd 
geven ze leerlingen inzicht in 
de betekenis van de bronnen 
en leren ze reflecteren over 
vroeger en nu.
Het ADVN lanceerde dit 
voorjaar in samenwerking met 
enkele partnerarchieven een 
educatief lespakket over vluch-
telingen. Aan de hand van het 
levensverhaal van Leo Poppe, 

wiens archief in het ADVN zit, worden 
leerlingen aangezet om antwoorden 
te geven op vragen als 'Is een vluchte-
ling per definitie altijd een vluchteling?' 
en 'Vindt iedere vluchteling ooit terug 
een thuis?'. Een modulair lespakket, 
gericht op het secundair onderwijs, 
zodat leerlingen inzicht krijgen in 
perspectieven op vluchtelingen 
en vluchten vanuit een historische 
invalshoek. De modules zijn deels een 
weerspiegeling van de collecties die 
de archieven beheren. [sg]
Meer info: 
publiekswerking@advn.be. 
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U kunt zich abonneren op WT door over-
schrijving van het abonnementsgeld op 
rekeningnummer  be80733021529077 

[bic kredbebb].
Abonnementsgeld:

– binnenland: 30 euro
– buitenland: 40 euro

– steunabonnement: 36 euro
meer info langs: www.wt.be

Inhoudsoverzicht van WT 2017/3

voorwoord

Bruno De Wever, Fake news, postmoderne 
geschiedenisleraars en Hugo Claus

bijdrage

Bernd Stienaers & Karel Van Nieuwenhuyse, 
Het nationale verleden in het Vlaamse geschie-
denisonderwijs. 
Een kleinschalig geschiedenisdidactisch onder-
zoek bij leerkrachten geschiedenis in 2014

bijdrage

Bruno Yammine, 
Nieuw licht op de Duitse propaganda tijdens 
de Eerste Wereldoorlog. 
De genese van het controversiële pamflet ‘La 
Politique Belge après la crise’

forum

Kris Humbeeck & Aragorn Fuhrmann, 
Over de jonge jaren van Hugo Claus

recensies

ONDERZOEK
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