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DENKWOORD

‘68: even over de grens kijken

dirk rochtus | voorzitter van het advn

Een jubileum is altijd een welkome aangelegenheid om de huidige 
generatie eraan te herinneren hoezeer het verleden nog altijd een 
stempel drukt op haar leven en denken. Vijftig jaar ‘1968’ getuigt 
daarvan. ‘68’ trok niet alleen in België en Vlaanderen, maar ook in de 
ons omringende landen zijn sporen.
Voor wie geïnteresseerd is in Leuven Vlaams en mei ‘68, loont een 
vergelijkende blik op de gebeurtenissen in het buitenland. Louis Vos 
verwijst in zijn artikel verderop in de Mededelingen naar de inspiratie 
van de Vlaamse studentenbeweging door Amerikaanse protestmar-
sen en het concept van de ‘Kritische Universiteit’ dat in West-Berlijn 
furore maakte. Over die Duitse ervaring doen veel visies de ronde, 
maar lichten we er heel even een tegendraadse uit – van iemand die 
er zelf bij was, de Duitse historicus Götz Aly (°1947).
De auteur van heel wat gezaghebbende studies over het Derde Rijk 
zoals ‘Hitlers Volksstaat’ stamt uit een burgerlijk milieu, geraakte als 
student in het West-Berlijn van midden jaren ‘60 snel geradicaliseerd 
en belandde zoals zovele andere van zijn revolterende generatie-
genoten al eens in een politiecel. Met het boek Unser Kampf 1968 – 
ein irritierter Blick zurück1 rekende Aly naar eigen zeggen af met de 

‘romantische roes’ die kenmerkend zou geweest zijn voor de Duitse 
studentenbeweging.
In een interview met als titel ‘Der große Kater’ zegt Aly dat ‘Kampf’ 
(strijd) het ‘centrale woord van de Duitsers van 1933 en die van 1968’ 
was.2 Volgens hem bestonden er parallellen tussen de maatschappij-
kritische studenten van ‘68 en de Nationalsozialistische Studenten-
bewegung die het traditionele Duitsland van voor 1933 mee hielp 
ondergraven, zoals ‘het antiburgerlijke, het neerschreeuwen van anders-
denkenden, het antiliberalisme, het totalitaire geloof aan een zogezegd 
goede zaak, het zich beroepen op het gewone volk (….)’. Er waren zelfs 
Duits-joodse professoren die, ooit gevlucht voor het Hitler-regime, 
zodanig geschokt waren door de brutaliteit van revolterende stu-
denten tijdens ‘1968’ dat ze overwogen om opnieuw te emigreren. 
Aly geeft toe dat zijn staat, de Bondsrepubliek Duitsland, behoefte 
had aan hervormingen. Als reactie op het ‘verschrikkelijke actionisme’ 
van het Derde Rijk was de West-Duitse samenleving na de oorlog 
in een soort ‘Heilschlaf’ (‘helende slaapkuur’) gevallen. Toen de rond 
1930 geborenen – wat hij de ‘generatie Kohl’ noemt, de generatie van 
de latere bondskanselier – volwassen werden, begonnen ze aan te 
dringen op verandering. Dat leidde samen met de eerste tekenen 

van een economische inzinking in 1966 tot een maatschappelijke ka-
terstemming, waarvan de studentenrevolte een deel was. Het is ook 
de ‘generatie Kohl’ die nog voor ‘68’ in Duitsland de verwerking van 
het naziverleden in gang zou hebben gezet. Als historicus relativeert 
Aly de (zelf-)overschatting van de ‘68-ers: het emancipatorische zou 
gevolg en nevenverschijnsel geweest zijn van de modernisering die 
daarvoor al was ingezet.
In Vlaanderen zouden we kunnen gewagen van de ‘generatie van ‘40’. 
Zoals Louis Vos schrijft, was de Vlaamse beweging zich al begin jaren 
‘60 beginnen roeren met communautaire en maatschappijkritische 
eisen. Specifiek, en anders dan in Duitsland, borrelde er ook een 
afkeer jegens het autoritaire optreden van de bisschoppen op. Het 
was ook ‘een opstand tegen de geestelijken’ zoals Vos in een interview 
met de Frankfurter Allgemeine Zeitung weet te vertellen.3

(1) https://www.fischerverlage.de/buch/unser_kampf/9783596177783.
(2) http://www.sueddeutsche.de/kultur/im-interview-goetz-aly-der-grosse-kater-1.269606.
(3) http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/campus/vor-50-jahren-die-universitaet-
leuven-wird-flaemisch-15428448.

Götz Aly, s.d. [© Andreas Labes]
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COLLECTIE

leuven vlaams en mei ‘68

De ‘kwestie Leuven’
Maar de grote meerderheid van de Vlaamse studenten in Leuven 
werd vooral beroerd door de taalproblematiek. Na het vastleggen 
van de taalgrens stelde zich immers in alle scherpte ‘de kwestie Leu-
ven’. Franstalige professoren, assistenten en administratief personeel 
vroegen toen, in afwijking van de nieuwe taalwetten, faciliteiten 
inzake gemeentelijke administratie en onderwijs. Van Vlaamse zijde 
werd daarentegen voorgesteld de Franstalige afdeling van de Leu-
vense universiteit over te hevelen naar Wallonië.
De academische overheid en de inrichtende macht van de toen nog 
unitaire tweetalige universiteit wensten daarentegen beide taalafde-
lingen in Leuven te handhaven. Ze waren wel bereid een spreiding 
van kandidaturen – de eerste twee of drie studiejaren in elke oplei-
ding waarna licentiaats- of doctoraatsjaren volgden – te overwegen. 
Het werd mogelijk gemaakt door de wet op de universitaire expansie 
van 9 april 1965. Dat maakte het gemakkelijker om nu de syndicalis-

Na de levensbeschouwelijke pacificatie die volgde op de onderte-
kening van het Schoolpact in 1958, kwamen de communautaire 
problemen bovenaan de politieke agenda. Eerst door de verbinding 
tussen socialisme en wallingantisme waarvoor André Renard tijdens 
de grote staking tegen de Eenheidswet in de winter van 1960-1961 
de basis had gelegd. Daarna doordat de travaillistische regering 
Lefèvre-Spaak een oplossing van ‘de taalkwestie’ beloofde en zelf het 
initiatief nam tot het vastleggen van de taalgrens en het regelen van 
de taalsituatie in Brussel en een aantal randgemeenten.
De Vlaamse beweging had zich toen al gemanifesteerd in twee 
marsen op Brussel in 1961 en 1962. De Volksunie scheen electoraal 
in opmars, en de Vlaamse strijdlust steeg. In Leuven sloot het KVHV 
zich daarbij aan maar liet vanaf 1961 en 1962, met het aantreden 
van een nieuwe studentengeneratie, ook een nieuwe wind waaien 
door Vlaamse eisen meer dan vroeger te verbinden met eisen voor 

‘nieuwe sociale, democratische en economische structuren’ en meer 
‘Vlaamse arbeiderskinderen aan de universiteit’. In november 1962 
bracht Ons Leven een themanummer over studentensyndicalisme.

Aan humor en symboliek geen 
gebrek op de studentenprotes-
ten voor de splitsing van de Leu-
vense universiteit. Het opschrift, 
Just gescheiden, Leuven-Louvain, 
laat weinig aan de verbeelding 
over. [ADVN, VPA96] 

De Vlaamse studenten namen 
het niet langer, dat een selecte 
groep van bisschoppen haast 
zonder tegenspraak kon 
beschikken over het lot van de 
universiteit. [ADVN, VBRB519]
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tisch-democratische eisen te koppelen aan 
de strijd voor ‘Leuven Vlaams’. Tegelijk met 
de overheveling van de Franstalige afde-
ling ‘au coeur de la Wallonie’ werd weldra 
ook een ‘democratische’ Vlaamse universi-
teit geëist. De beslissing over de toekomst 
van de Leuvense universiteit lag in handen 
van de inrichtende macht, in casu van de 
Belgische bisschoppen. In hun verklaring 
van 13 mei 1966 verwierpen zij de Vlaamse 
overhevelingseis en bevestigden zij eens 
en voorgoed de toekomstige eenheid en 
ondeelbaarheid van de tweetalige katho-
lieke universiteit in Leuven.

Meirevolte 1966
Het bisschoppelijk ‘mandement’ ging lijnrecht in tegen 
het Vlaamse standpunt en lokte een massaal protest uit. 
Niet alleen vanwege de inhoud, die afwees wat de Vlaam-
se beweging als een rechtvaardige eis beschouwde, maar 
ook vanwege de autoritaire toon, die haaks stond op de 
in brede katholieke kring intussen doorgedrongen meer 
open geest van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-
1965). Dat lokte een antiklerikaal en antiautoritair protest 
uit in Leuven dat uitdeinde over het hele Vlaamse land. 
De herinnering aan vroegere bisschoppelijke veroor-
delingen van het Vlaams-nationalisme versterkte de 
verontwaardiging en kwam voor velen over als de laatste 
stuiptrekking van een ‘Belgische’ machtskerk.
Vlaamse studenten in Leuven beantwoordden het man-

Boven en rechts: Op 15 december 1965 organiseerden de Vlaamse studentenverenigingen in Leuven samen 
met studenten uit Gent en Antwerpen een interuniversitaire betoging. Tijdens de optocht scandeerden de 
studenten o.m. Walen buiten of Walen go home (een variatie op Yankees go home tijdens de Vietnambetogin-
gen). [ADVN, VFA2202-2203] 

Onder: Op 13 mei 1966 bepaalde een bisschoppelijk mandement dat de Universiteit van Leuven één moest 
blijven. Kardinaal Leo Suenens (hier afgebeeld) die 
verantwoordelijk was voor dit bevel werd kop van jut. 
[ADVN, DA644/6]



66 dement met stakingen en betogingen die door de rijkswacht met 
harde hand werden uiteengeslagen of met het waterkanon uiteen-
gedreven. De revolte bracht nieuwe leiders op de voorgrond, voor 
wie het flamingantisme en de overheveling van Leuven Frans weldra 
minder belangrijk werden dan het afwijzen van het autoritarisme 
en klerikalisme. Die afkeer van het gezag kon men in alle Europese 
studentenbewegingen van dat ogenblik als kenmerk terugvinden. 
Betekenisvol was dat niet langer enkel de Vlaamse Leeuw als strijd-
zang werd aangeheven, maar weldra – en zelfs veel meer – de door 
de Amerikaanse civil-rights beweging gebruikte negrospiritual: ‘We 
shall overcome... some day!’
Een meerdaagse voettocht van Oostende naar Leuven in oktober 
1966 was eveneens geïnspireerd door de Amerikaanse protestmar-
sen voor gelijke rechten. Terwijl de doorsneeflamingant de marche-
rende studenten enthousiast verwelkomde als de nieuwe Vlaamsge-
zinde generatie, ging het de meeste deelnemers aan de voettocht al 
veel meer om ‘antiklerikale en antikapitalistische structuurhervormin-
gen die moesten resulteren in een meer democratische maatschap-
pij’. Die nieuwe accenten waren nog wel geen gemeengoed bij de 
doorsneestudent, voor wie nog steeds flamingantisme de belangrijk-
ste mobiliserende kracht bleef, zij het al wel gekruid met een flinke 
scheut antiklerikalisme en antiautoritarisme.

Daar wilde in 1966-1967 de voorhoede van studentenleiders op 
inspelen. In Ons Leven, dat tot dan toe toonaangevend was geweest 
in de politieke oriëntering van de studentenbeweging, doken nu 
provo-invloeden op uit Amsterdam en hield hoofdredacteur Ludo 
Martens pleidooien voor een Studentenvakbeweging (SVB), zoals die 
in Nederland op gang kwam. Een poging om het KVHV als geheel om 
te vormen tot een dergelijke SVB mislukte. De traditionele vleugel 
bleek sterker dan verwacht en de meest dynamische en invloedrijke 
groep verliet het oude KVHV om in de lente van 1967 zelfstandig een 
SVB op te bouwen. De harde SVB-kern kwam pas tijdens de zomer-
vakantie van 1967 op een internationaal studentencongres in Berlijn 
voor het eerst in contact met geschriften van Lenin en Mao, maar de 

Boven: Een optocht van studenten in de Bondgenotenlaan in Leuven werd door de rijkswacht 
met het waterkanon uit elkaar gedreven, 27 april 1967. [ADVN, VFA2204] 

Rechts: De voettocht van 4 tot 9 oktober 1966 van Oostende naar Leuven was geïnspireerd 
door de marsen van de civil rights beweging van de Amerikaanse zwarten. De centrale eis was 
een Vlaamse en democratische universiteit. [ADVN, VAFB461]
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brede groep van Vlaamse studenten was op dat ogenblik alleen maar 
bezig met de vraag of ‘Leuven Vlaams’ er zou komen.
De bisschoppen hadden al wel vanaf oktober 1966 organisato-
risch een ‘dubbeluniversiteit’ in Leuven gecreëerd met een aparte 
academische overheid voor ‘Leuven 
Nederlands’ en ‘Université Catholique 
de Louvain’ (UCL) en daarboven nog 
een rector magnificus, mgr. Albert Des-
camps, die de boel een beetje moest 
samenhouden. In de Vlaamse publieke 
opinie was de indruk gegroeid dat het 
mandement van de bisschoppen de 
facto verlaten was, maar de UCL zag 
dat niet zo, en maakte op 14 januari 
1968 haar investeringsplannen in de 
stad Leuven zelf voor de volgende 
jaren bekend, waaruit bleek dat ze in 
Leuven wilde blijven. Dat ging lijnrecht 
in tegen de intussen gegroeide 
verwachtingen binnen de Vlaams pu-
blieke opinie, voor wie het bisschop-
pelijk mandement van twee jaar eerder 

‘voorbijgestreefd’ was.

Januarirevolte 1968
De januarirevolte van de Vlaamse studenten die toen uitbrak 
tegen de UCL-plannen, die als een nieuw autoritair dictaat 
werden aangevoeld, dreef op een uit verontwaardiging geboren 
spontane mobilisatie. De onbeperkte staking werd uitgeroepen 
en de Franstalige colleges werden verstoord, iets wat maar één 
dag lukte omdat de rijkswacht daarna de auditoria voor Vlaamse 
studenten afgrendelde. Dat maakte de ordehandhavers tot eer-
ste vijand. De voortdurend patrouillerende rijkswachtcombi’s, de 

huiszoekingen in studentenhuizen, en het oppakken van actievoer-
ders leken uitingen van een politiestaat en maakten van Leuven een 
bezette stad.

Een anti-Amerikaanse Vietnambetoging in Leuven met Ludo Martens, 21 februari 1968. 
[ADVN, VFA3806]

Studenten tijdens een ‘volksvergadering’ in de Valk, 
januari 1968. Ze verscheuren La  Libre Belgique die 
het optreden van de Vlaamse studenten veroor-
deelde. [Collectie Louis Vos]
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De overtuiging dat de weg van een ‘fasji-
zatie van het rezjime’ was ingeslagen, werd 
aangewakkerd op de dagelijkse ‘volksver-
gaderingen’ in Alma 2. Kringvoorzitters en 
andere actievelingen, die tot dan toe met 
een zekere argwaan de linkse koers van 
de SVB hadden gadegeslagen, werden in 
de praktijk van de dagelijkse stakingsorga-
nisatie – door de nachtelijke discussies in 
oververhitte studentenkroegen, door het 
uitdelen van pamfletten aan Waalse ‘Amis 
travailleurs’, door de sfeer van broederlijke 
eensgezindheid en conspiratieve ernst – 
meegesleurd in een radicale invraagstel-
ling van de maatschappij. Er groeide 
tijdens en na de revolte een openheid 

voor het nieuwe, die voorlopig ideologisch nauwelijks werd ingevuld, 
behalve met spontaneïstische maatschappijkritiek gevoed door de 
utopie van een nieuwe wereld. Dat was voor een deel het gevolg van 
een grotere gevoeligheid voor democratische waarden sinds de re-
volte van 1966, voor een ander deel het resultaat van de SVB-agitatie, 
die zich zowel in de ‘volksvergaderingen’ als op de vergaderingen 
van de actiecomités manifesteerde.
Er ontstond wel een accentverschil tussen de Leuvense studenten 
en de Vlaamse publieke opinie in de provincie, waar voor het eerst 
in de geschiedenis ook scholieren van het katholiek middelbaar 
onderwijs gingen staken en manifesteren, vaak met de steun van 
leraars, plaatselijke actiecomités en soms directeurs, maar dan louter 
als steun aan ‘de strijd om Leuven’, niet aan de maatschappijkritische 

geluiden. De Vlaamse pers steunde ook 
vooral die Vlaamse strijd, en gaf weinig 
aandacht aan het andere Leuvense 
accent. De druk van de publieke opinie 
werd zo groot dat begin februari de 
Vlaamse bisschoppen afstand namen 
van de verklaring van 13 mei 1966, 
en zich schaarden achter de Vlaamse 
eis voor een volledige overheveling 
van de Franstaligen naar Wallonië. 
De bisschoppen besloten daarop 
de universiteit helemaal te splitsen 
en de verdere afhandeling aan de 
politici over te laten. In februari viel 
de regering-Van den Boeynants over 
de ‘kwestie Leuven’. De verkiezingen 
werden een succes voor de Vlaams-
nationalistische Volksunie en een 
nederlaag voor de liberalen die in hun 
campagne de Belgisch-nationalistische 
kaart hadden getrokken. De CVP en 
daarna ook de andere partijen vielen 
uiteen in taalgroepen, en de nieuwe 
regering-Eyskens voerde in 1970 de 
eerste staatshervorming door, die een 
einde maakte aan het unitaire België.

Links: Op 7 februari 1968 
viel de regering-Vanden 
Boeynants. De splitsing van de 
universiteit was onafwendbaar 
geworden. Op 10 februari 
1968 kondigden de bisschop-
pen aan dat de geografische 
eenheid van de universiteit 
met zijn twee afdelingen voor 
hen geen breekpunt meer was. 
[ADVN, DA644/6] 

Onder: De studentenleider 
Paul Goossens was van 1966 
tot 1968 preses van het 
KVHV. Samen met Kris Merckx, 
Ludo Martens en Piet Piryns 
behoorde hij tot de linkse tak 
van de studentenbeweging. 
[ADVN, VB471]
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De ‘nieuwe studentenbeweging’
De nieuwe studentenbeweging die intussen in Leuven uit de revolte 
naar voren kwam, ontpopte zich als een utopisch nieuw-linkse 
beweging, die laboreerde aan het ontmaskeren van tegenstellingen 
en inconsequenties in de heersende maatschappelijke verhoudingen, 
die de dominante autoritaire normen en spelregels verwierp, en die 
een nieuwe strategie hanteerde, waarin het versluierende overleg 
werd ingeruild voor het zuiverende conflict. In Leuven vond ‘mai ‘68’ 
eigenlijk al in januari plaats. Toen in de daaropvolgende maanden 
overal in Europa studenten in beweging kwamen, versterkte dat de 
Leuvense activisten van de januarirevolte in hun overtuiging dat zij 
deel uitmaakten van een wereldwijde beweging, en zelfs op Frankrijk 

‘voorliepen’.

Dat was vooral zo omdat al die ‘nieuwe studentenbewegingen’ 
dezelfde drie kenmerken vertoonden: zij waren niet langer een voor-
hoede van een bestaande sociale of nationale beweging, zij stelden 
nieuwe thema’s aan de orde en introduceerden nieuwe vormen van 
politieke actie, gericht op ontmaskering van de schone schijn en 
op participatieve democratie. De SVB had tijdens de januarirevolte 
nog geen duidelijk ideologische blauwdruk aangeboden, maar had 
meegesurfd op de golven van het spontaneïstische protest. Mede 
daardoor, maar ook door de martelaarsrol van de charismatische 

‘SVB-werkleider’ Paul Goossens, die drie weken in de gevangenis was 
opgesloten, kreeg de SVB heel wat krediet, en begon tijdens en na 
de revolte te fungeren als verzamelbekken voor allerlei studenten die 
zichzelf stilaan het epitheton ‘links’ gingen toe-eigenen.
In Leuven bleef de sfeer van contestatie nazinderen. Dat bleek uit 
de ‘Kritische Universiteit’, een concept dat de SVB-top vanuit Berlijn 
had meegebracht, en dat in datzelfde jaar ook elders in Europese uni-
versiteitssteden werd uitgeprobeerd. Het ging om het opzetten van 

‘alternatieve’ colleges of werkseminaries, of het stellen van kritische 
vragen in de reguliere opleidingsonderdelen, die de inhoud van de 
theoretisch neutrale en objectieve wetenschap ontmaskeren als 
gericht op het legitimeren van de gevestigde orde. Tegelijk voerde 
de SVB een intense propaganda en maakte indruk door de publicatie 
van Ervaringen uit twee jaar strijd te Leuven, waarin werd geschetst 
hoe de SVB-inzichten geleidelijk waren geëvolueerd van een ontmas-
kerende confrontatiestrategie naar een analyse van de klassentegen-
stellingen in de maatschappij.
Daarbij bleek op de in augustus 1968 opgezette kadervorming dat 
de SVB-top alle heil verwachtte van een leninistische aanpak, want 
daar kregen de aanwezige sympathisanten een week lang het boekje 
Wat te doen? (1902) van Lenin te verwerken. Toen in die week de SVB 
de Russische aanval in Tsjechoslovakije weliswaar afkeurde, maar 
haast nog meer de Praagse lente zelf, rees bij een aantal sympathi-
santen twijfel, maar de meesten volgden toch gefascineerd de door 
Ludo Martens aangewezen weg, en ‘ontdekten’ het marxisme-leninis-
me. Het was de ‘leninist turn’, die we in alle studentenbewegingen van 
1968 terugvinden.
Van 1968 tot 1974 bleef de Leuvense studentenbeweging in de geest 
van ’68 doorgaan als nieuw-linkse maatschappijkritische beweging, 
die het opnam voor de arbeiders (mijnstaking Limburg 1970) en 

Het SVB publi-
ceerde een analyse 
met als opzet “dat 
het studentensyndi-
kalisme nieuwe me-
todes en inzichten 
zou vinden om de 
konkrete strijd in de 
diverse centra beter 
te voeren”. 
[ADVN, VB4334]
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de bevrijdingsbewegingen in de Derde Wereld. De meest radicale 
leninisten startten toen met een nieuwe revolutionaire beweging, 
het maoïstische ‘Alle Macht aan de Arbeiders’ (AMADA), waarnaast 
vanaf 1972 ook een trotskistische ‘Revolutionaire Arbeidersliga’ (RAL) 
ontstond, maar de grote meerderheid van actieve studenten bleef 
niet-partijgebonden links, zette zich in voor allerlei nieuwe maat-
schappijkritische projecten, en bleef geëngageerd in het realiseren 
van een nieuwe, meer solidaire wereld, waarin ‘het kapitalisme’ zou 
worden getemd.
Via jeugdbewegingen zoals de Katholieke Studentenactie (KSA) 
kreeg de geest van ’68 impact op heel Vlaanderen via een netwerk 
van studie- en actiegroepen en beïnvloedde sterk de jongere genera-
tie scholieren en aankomende studenten. In Leuven kwam het op 
basis van dit linkse platform zelfs tot gezamenlijke protestacties van 
Vlaamse en ‘nog niet overgehevelde’ Franstalige studenten tegen 
de staatsgreep van de Griekse kolonels in 1970, tegen beperkende 
regeringsmaatregelen voor vreemde studenten, tegen de verhoogde 
inschrijvingsgelden en verminderde financiering van de universitei-
ten, tegen de plannen om het uitstel van militaire dienst om studie-
redenen af te schaffen en tegen het invoeren van een beroepsleger. 
Met een weliswaar andere ideologische invulling bleef de Leuvense 
studentenbeweging, net zoals toen ze nog aansloot bij de Vlaamse 
beweging, gedreven door de overtuiging dat ze een missie had in de 
bredere maatschappij. Die ‘roeping’ zou pas verdampen in de jaren 
1980, doordat na 1974 de studentengeneraties steeds sterker gete-
kend werden door de economische crisis en academische werkloos-
heid. [louis vos]

Bronnen bij deze bijdrage:
L. Vos, e.a. Studentenprotest in de jaren zestig. De stoute jaren, Tielt, 1988; L. Vos, Studenten-
politiek. Contestatie en participatie, in: J. Tollebeek, L. Nys, m.m.v. L. Gevers, L. Vos & R. Man- 
tels, De stad op de berg. Een geschiedenis van de Leuvense universiteit sinds 1968, Leuven, 
2005, pp. 64-81; L. Vos, Belgium, in: M. Klimke & J. Scharloth (eds.), 1968 in Europe. A His- 
tory of Protest and Activism. 1956-1977, New York, 2008, pp. 153-162; L. Vos, Student Move-
ments and Political Activism, in: W. Rüegg (ed.), A History of the University in Europe. Volume IV 
Universities since 1945, Cambridge, 2011, pp. 297-303.

Kom op zondag 22 april naar de Erfgoeddag en (her)beleef mee 
de sfeer van de studentenprotesten uit de jaren zestig met 

een expo, getuigenissen uit die tijd en origineel filmmateriaal.
U kan ons de hele dag vrij bezoeken tussen 10 en 17u.

Meer informatie: 03-225 18 37 of publiekswerking@advn.be
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vlaams student berten vallaeys
Slachtoffer van ‘De wrede moord van Leuven’

“Toen je in je vroolikheid werd neêrgeschoten – 
geknakt de krachtige stam van je bruischende 
jeugd – schreef het gulpend bloed van je wond 
op Vlaanderens grond de vlam van je diepe 
overtuiging. (…) Wij toch, makker, door je 
noodgegil wakker hebben uw sinjaal gehoord. 
En waar jij viel staan wij – allen –. We hef-
fen hoog ons hart op onze handen – rooie 
prijsrozen voor een vijandelijke scheut! Waar jij 
viel staan wij – pal – als een levende barikade 
voor Vlaanderens vrijheid en eischen, driemaal: 
Recht! Recht! Recht!”  

Tot zover de Leuvense studenten van het 
Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond 
(KVHV) die in het nummer van 23 juni 1924 
van hun tijdschrift Ons Leven hun steun be-
tuigden aan hun kameraad Berten Vallaeys. 
Ze verspreidden hun bericht, terwijl Vallaeys 
nog revalideerde van een schotwonde die hij 
opliep bij een nachtelijk treffen in april tus-
sen Vlaamse en Waalse studenten.
Het incident was het resultaat 
van spanningen die al enige tijd 
toenamen in de Brabantse studen-
tenstad, meer bepaald omtrent de 
negende editie van het ‘Groot-
Nederlandsch Studentencongres’ 
dat van 12 tot 14 april aldaar werd 
gehouden. Het congres – waar 
niet alleen Vlaamse, maar ook veel 
Nederlandse studenten en spre-
kers aanwezig waren – bestond 
uit recepties, spreekbeurten en 
optochten. Het was voor het KVHV 
steevast een hoogtepunt van het 
academiejaar. Deze manifestatie 
ter ere van de Nederlandse taal en 
de Groot-Nederlandse gedachte 

was een doorn in het oog van 
de Franstalige pers en van Wa-
len die studeerden in Leuven. 
Mislukte sabotagepogingen, 
geweldplegingen en protest 
tegen de komst van de ‘Bataves’ 
konden echter niet beletten dat 
het congres een groot succes 
werd.
In de nacht van 14 op 15 april 
besloot de Waalse student 
Gabriel ‘Gaby’ Colbacq met een 
revolver en vergezeld door zijn 
broer en twee anderen in de 
straten op stap te gaan. Tussen vier en vijf 
uur in de ochtend botste het groepje van 
Colbacq op twee Vlaamse studentenleiders, 
Jozef Vermeulen en Amaat Dumon, die van 
het afscheidsmaal van het congres terug-
kwamen. Meteen begon een kortstondig 
gevecht, waarbij Vermeulen op de grond ge-

slagen werd en Colbacq met zijn traditionele 
studentenpet, de ‘flat’, op de loop ging.
Vermeulen trok terstond naar zijn nog 

vierende vrienden in een 
café aan de Oude Markt en al 
snel gingen kleine groepjes 
Vlaamse studenten op zoek 
naar de belagers en Jozefs 
pet. Albert (Berten) Val-
laeys, student bouwkundig 
ingenieur en Vlaamsgezind 
veteraan van de Eerste 
Wereldoorlog, stuitte samen 
met zijn kameraad Louis De 
Smet als eerste op Colbacq 
en zijn broer. Na een kort 

UIT DE COLLECTIE

Groepsfoto van Vlaamse en Neder-
landse aanwezigen tijdens het Groot-
Nederlands studentencongres in 
Leuven dat duurde van 12 tot 14 april 
1924. [ADVN, VFD90]

Nick Peeters maakte in het kader van zijn stage in het ADVN 
een mini-expo die het verhaal vertelt van de Leuvense stu-
dent Berten Vallaeys. De expo in de leeszaal wordt begeleid 
door een digital story die u kan bekijken langs vimeo.com/
advn. [Tekening Nick Peeters]



12

handgemeen begon een achtervolging, 
waarbij De Smet en Vallaeys de Waalse 
studenten volgden naar hun kot. Tijdens het 
lopen vuurde Colbacq drie schoten af op 
zijn achtervolgers, die ervan uitgingen dat 
het ging om losse flodders, lawaaimakers. 
Niemand kon zich immers voorstellen dat 
studenten daadwerkelijk het vuur op elkaar 
zouden openen. Aangekomen aan de geslo-
ten voordeur begonnen Vallaeys en De Smet 
er met stokken op te slaan en riepen dat ze 
de pet terug wilden. Na een korte tijd ging 
de deur op een kiertje open. In plaats van de 
verhoopte pet kregen de Vlaamse studenten 
echter een revolver te zien, die enkele kogels 
afvuurde. Berten bleek vol in de borst getrof-
fen en zakte schijnbaar levenloos ineen 
op straat. De kogel was in zijn rechterlong 
gedrongen en in zeer kritieke toestand werd 
hij overgebracht naar een ziekenhuis. Onder-

tussen hield de politie Colbacq aan. Aanvan-
kelijk beweerde die uit wettelijke zelfverdedi-
ging te hebben gehandeld, maar hij gaf later 
ook toe uit “haine de races”, rassenhaat, te 
hebben geschoten. Colbacqs straf bestond 
uit een voorwaardelijke gevangenisstraf en 
een geldboete. Voor de toekenning van de 
schadevergoeding werd Vallaeys in eerste 
aanleg voor een derde aansprakelijk geacht 
en in beroep voor de helft.

Vlaams studentenprotest
Op 3 mei 1924 berichtte rector 
Mgr. Paulin Ladeuze, zoals ge- 
bruikelijk, in het Frans over de 
gebeurtenissen, die hij als “dou-
loureux événements” bestempelde. 
Over de daad van Colbacq viel 
geen negatief woord, noch werd 
hij gesanctioneerd. Het was de 
Vlaamse studenten evenwel 
verboden deel te nemen aan 
betogingen of andere acties 
die de orde aan de universiteit 
konden verstoren. Wie zich toch 
tot verzet liet verleiden, zou van 
de universiteit worden weg-
gezonden. Twaalf dagen na het 
bericht van de rector publiceerde 
kersvers preses van het KVHV Paul 

Beeckman een protestbrief. Hij klaagde aan 
hoe het verbod op betogen alleen gericht 
leek tegen de Vlamingen, alsof zij schuld 
hadden aan wat er was gebeurd. Kort nadien 
werd Beeckman ontvangen door vicerector 
Mgr. Raphael Beyls voor een onderhoud. Een 
echt gesprek vond echter niet plaats, omdat 
Beyls al snel duidelijk maakte dat de KVHV’er 
het consilium abeundi door zijn brief over 
zich had uitgeroepen. Met andere woorden: 
de student werd weggestuurd omdat hij op 
basis van zijn uitlatingen ongeschikt werd 

Berten Vallaeys in het ziekenhuis, waar hij herstelde van 
de schotwonde die hij opliep in de nacht van 14 op 15 april 
1924. [ADVN, VPRL14]

Paul Beeckman (1900-1978) was in 1924 
voorzitter van het KVHV in Leuven. Hij was de 

voorman van enkele KVHV’ers, die door middel 
van een brief protest aantekenden tegen het 

beleid van de academische overheid. 
[ADVN, VY1633]
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Bronnen bij deze bijdrage: Ons Leven, Studententijdschrift-
Leuven; P.F. Beeckman, De Studentenrevolte van 1924-’25 te 
Leuven, Antwerpen, 1975; J. Veestraeten, Berten Vallaeys 
neergeschoten, eerste studentenrevolte barst los, in: De Vos, 
jg. 86, 2004, nr. 4, pp. 16-17; F. Boudrez, Vallaeys, Berten, 
in: NEVB, Tielt, 1998, pp. 3140-3141.

geacht. Immers zou hij door middel van 
zijn brief openlijk opstand tegen het 
rectoraat hebben gepleegd. Beeckman 
protesteerde nog, maar zijn protest viel 
in dovemansoren bij de academische 
raad van de Leuvense universiteit.
Na de preses werden in totaal nog acht 
andere Vlaamse studenten die protes-
teerden, geschorst. Deze werkwijze 
leidde tot grote frustraties onder de 
studenten, die door middel van een 
plakbrief hun mening uitten in decem-
ber 1924: “Sedert onze makker Berten 
Vallaeys werd neergeschoten, zijn reeds 
drie der onzen van de Universiteit weg-
gezonden. De Vlaamsche straat is ontzegd 
aan de Vlaamsche studenten door het 
Rectoraal “Avis” van 3 Mei. Het DOEL van 
COLBACK is bereikt! (…) Waar de Acade-
mische Overheid buiten de perken van 
haar bevoegdheid treedt, bevoegdheid 
door haar roeping zelf voorgeschreven, is 
ons woord eerbiedig doch beslist: VERZET.” De 
stugge houding van de universiteitsoverheid 
zorgde ervoor dat de spanningen tussen 
studenten en overheid nog de hele jaren 
1920 zouden voortduren.

Vallaeys’ martelaarsschap
De aanslag op Vallaeys’ leven zorgde niet 
alleen in het studentenmilieu voor veront-
waardiging, maar in heel Vlaanderen en zelfs 
België reageerden mensen geschokt op de 
gebeurtenis. De Vlaamse beweging, al dan 
niet partijpolitiek, zag meteen mogelijkhe-
den in ‘het geval-Vallaeys’. De Vlaams-natio-
nalistische Frontpartij verspreidde een affi-
che waarin Berten haast een tweede Herman 
Van den Reeck werd genoemd: “Een politieke 

moord! De anti-Vlaamsche reactie mag weer 
tevreden zijn! Herman Van den Reeck was haar 
niet genoeg … Voor haar moest een nieuw 
slachtoffer vallen. (…) Diep buigen wij het 
hoofd bij den doodelijk getroffen taalgenoot, 
bij den stambroeder, den Vlaming, die omdat 
hij Vlaming was, als een hond werd neerge-
schoten.” Net als Van den Reeck was Vallaeys 
een Vlaamse student die – zoals beweerd 
in de Vlaamsgezinde pers – onder Belgisch 
goedkeuren werd neergeschoten. Daardoor 
ontpopte hij zich snel als een nieuwe marte-
laar van de beweging.
Op korte tijd ontstond een heuse cultus rond 
de persoon van Vallaeys. Zo zou hij onder 
andere na zijn revalidatie beginnen met 
prentbriefkaarten te sturen naar iedereen 
die dit verzocht. Ontvangers konden zo 

genieten van een ‘Oprecht genegen 
aan Dhr. …’, met op de voorzijde een 
zieltogende Berten in zijn ziekbed. Ook 
werd een codexlied getiteld ‘De wrede 
moord van Leuven’, aan hem gewijd, dat 
sinds de invoeging nog steeds deel uit-
maakt van de codices. Daarnaast werd 
de student ook uitgenodigd om op de 
vijfde IJzerbedevaart van 31 augustus 
1924 te komen spreken, maar omdat 
zijn fysieke toestand het hem nog niet 
toeliet kon hij slechts door middel van 
een telegram laten weten dat hij in 
gedachte bij de aanwezigen was.
Na de afronding van zijn studies 
bekommerde Vallaeys zich nog om 
het Vlaamse politieke en culturele 
leven, maar de drukte van zijn profes-
sioneel leven als ingenieur belette hem 

vermoedelijk een prominentere positie in de 
Vlaamse beweging in te nemen. Net als vele 
andere Vlaams-nationalisten radicaliseerde 
Vallaeys’ ideologische overtuiging in de 
jaren 1930 en schaarde hij zich achter het 
Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV). Tijdens 
de oorlog zou hij voor de partij vanaf januari 
1942 de functie van schepen van Urbanisatie 
in Groot-Antwerpen uitoefenen. Na septem-
ber 1944 werd hij drie maanden opgesloten, 
de schaduw van de collaboratie zou hem 
nog lang achtervolgen. [nick peeters]

De Frontpartij poogde kort na het gebeuren handig 
propagandistisch gebruik te maken van wat de 
Vlaamse student was overkomen. [ADVN, VFBY64]



14

vlaamsche kinderzegen (1937-1944)
Een zegen voor het gezin?

UIT HET ARCHIEF

In 1937 richtten enkele Aalsterse Vlaams-
nationalisten, onder wie Bert d’Haese, Staf 
Van Nuffel, Jef Scheirs en Herman De Vos de 
gezinsorganisatie Vlaamsche Kinderzegen 
op. De organisatie wierp zich van meet af 
aan op als tegenhanger van de unitaire Bond 
der Kroostrijke Gezinnen en verweet deze 
een overwegend Franstalige leiding. Vlaam-
sche Kinderzegen eigende zich een Vlaams-
nationalistisch, katholiek en antimilitaristisch 
profiel toe en ondersteunde openlijk de 
partijpolitiek van de rechtse Vlaams-natio-
nalistische partij het Vlaamsch Nationaal 
Verbond. De Vos en Van Nuffel groeiden uit 
tot de twee grootste trekkers van de vereni-
ging. Andere bekende Vlaamsgezinden die 
de nieuwe organisatie onderschreven, waren 
onder meer Frans Daels, August Borms, 
Hendrik Borginon, Jeroom Leuridan, Tony 
Herbert en Felix Timmermans.

Vlaamsche Kinderzegen 
richtte haar focus aan-
vankelijk op de materiële 
noden en behoeften van 
grote gezinnen met ten 
minste zeven kinderen. 
Het aantal kinderen was 
veruit de belangrijkste pijler, 
waarbij oprichters De Vos 
en Van Nuffel zichzelf als 
schoolvoorbeelden zagen: 
zij hadden respectievelijk 
elf en zeventien kinderen. 
Niet veel later werd de 
minimale gezinsgrootte 
teruggebracht tot vier kinderen. Het hoofd-
secretariaat van de organisatie werd eerst 
in Aalst gevestigd en nadien overgeplaatst 
naar Brussel. Kinderzegen kende een moei-
lijke start, maar bouwde haar organisatie 

stelselmatig uit. Het aantal 
leden groeide gestaag. Over 
heel Vlaanderen hielden vijf 
provinciale gouwen toezicht 
op de plaatselijke ledenver-
werving en propaganda. De 
meest succesvolle gouw was 
die van West-Vlaanderen. 
Het welslagen ervan was 
deels terug te brengen op 

de inbreng en het engagement van de Lan-
gemarkse drukker Eugeen Top. De man was 
een plaatselijk secretaris maar ook lid van 
het dagelijks centraal bestuur in Brussel. Zijn 
drukkerij nv Vonksteen verzorgde overigens 
vanaf 1937 acht jaar lang de uitgave van het 
tijdschrift Vlaamsche Kinderzegen, Maand-
blad van de Kristelijken Vlaamschen Bond voor 
Groote Gezinnen.

Rivaliserende bonden
Tijdens haar kortstondige bestaan bleef de 
werking van Vlaamsche Kinderzegen immer 
overschaduwd door de moeilijke relaties die 
de vereniging onderhield met de unitaire 
tweetalige Bond. Ideologische meningsver-
schillen zorgden ervoor dat beide partijen 
elkaar zagen als concurrenten: ze gunden 
elkaar geen succes. De Bond startte meer-

De oprichters en bestuurders van Vlaamsche Kinderze-
gen, 1939. Van links naar rechts: Max Lampaert, x, Frans 
Daeseleire, Staf Van Nuffel, Herman De Vos, Walter Bomans, 
x, Eugeen Top, mevrouw Fr. Godon-Staes, Albert Catry, Cyriel 
Poep, x, Rik Demoen, Louis Verlende. [ADVN, VFA11775]

De brochure Waarom een Vlaamsche 
bond voor Groote Gezinnen? was een 
oproep om meer leden te kunnen 
verzamelen. “Wie weinig heeft, geve 
weinig! Wie veel heeft, geve meer!!” 
[ADVN, VBRB1766]
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dere onderhandelingspogingen om het 
succesvolle Kinderzegen te laten aansluiten 
bij zijn organisatie. Door een structurele 
hervorming waarbij een Vlaams Centraal 
Comité werd opgericht, probeerde het deels 
aan de verzuchtingen van Kinderzegen 
tegemoet te komen. De poging bleek eerder 
een averechts effect te hebben. Kinderzegen 
weigerde elke vorm van samenwerking en 
hield de toenadering af. Aan de vooravond 
van de Tweede Wereldoorlog ging zij naar 
aanleiding van een dispuut rond de militaire 
politiek in België actief over tot het ronselen 
van plaatselijke concurrentiële afdelingen. 
De tweespalt tussen beide bonden werd 
alleen maar groter.
Tijdens de oorlog koos Vlaamsche Kinder-
zegen openlijk voor de bezetter en stelde 
men lichtjes de gezinspolitiek bij. Gebaseerd 
op de Nieuwe Orde-principes werd het 
meest centrale grondbeginsel ‘het gezin als 
bouwsteen van de maatschappij’ uitgebreid 
met de stelregel dat ‘de vrouw aan de haard’ 
hoorde. Analoog met dit idee voorzag de or-

ganisatie een waaier aan diensten 
zoals geboorte- en huwelijkspre-
mies, kraamzorg, studiebeurzen, 
voordelige financiële leningen, 
hulp aan weduwen en wezen en 
de bedeling van voedselpakketten. 
Hoewel Vlaamsche Kinderzegen 
voorhield een renderende orga-
nisatie te zijn, kampte ze in 1940 
reeds met financiële problemen. 

Dat was niet het enige probleem: de organi-
satie leed onder een slecht gevoerd beleid 
waarbij de communicatie tussen het centraal 
bestuur en de gouwbesturen volledig spaak 
liep. Er werden veel vraagtekens geplaatst 
bij financiële handelingen en beslissingen 
van hogerhand. Ook boterde het onderling 
niet meer tussen de oprichters. Een intern 
geschil tussen secretaris Herman De Vos en 
propagandaleider Staf Van Nuffel laaide eind 
1943 hoog op. De aanleiding tot het dispuut 
was de verkoop van minderwaardige voed-
selpakketten aan woekerprijzen waarvoor 
Van Nuffel verantwoordelijk was. De Vos was 
van mening dat Van Nuffel de organisatie in 
diskrediet bracht, sloot hem buiten en eiste 
zijn ontslag. Intussen wakkerde het monopo-
lie van de voedselbedeling de strijd tussen 
de unitaire Bond en Vlaamsche Kinderzegen 
opnieuw aan. Kinderzegen had immers 

een voorkeursbehandeling van de Duitse 
bezetter geaccepteerd en probeerde zo het 
alleenrecht te verkrijgen op deze vorm van 
liefdadigheid. Aan het einde van de oorlog 
kreeg Vlaamsche Kinderzegen de rekening 
voor deze collaboratie gepresenteerd. Ver-
scheidene medewerkers werden schuldig 
bevonden en veroordeeld. Staf Van Nuffel 
vluchtte naar Duitsland en kwam niet meer 
terug naar Vlaanderen. Hij stierf in 1955 in 
Wolfratshausen, ten zuiden van München. 
Herman De Vos werd in september 1944 
vrijgesteld van vervolging, maar de dag na 
zijn vrijlating neergeschoten door verzetslui 
van de Aalsterse Vliegende Witte Brigade.

In 1992 ging Eugeen Top actief op zoek naar 
overgebleven archief van Vlaamsche Kinder-
zegen. Hij verzamelde fragmentarisch hier en 
daar enkele stukken, zoals deze lidkaart uit 
1944. [ADVN, AC1082]

Onderwijzer Herman De Vos werd in 1944 door Aalsterse 
verzetslui in Haaltert neergeschoten. Op 20 november 1994 

werd in het dorp een bronzen gedenkplaat onthuld. 
[ADVN, AC1082]
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Na de Tweede Wereldoorlog
In september 1944 werden alle activiteiten 
van Vlaamsche Kinderzegen gestaakt. Ont-
bonden werd de organisatie echter niet. De 
reden hiervoor was het aanzienlijk reste-
rende kapitaal dat uit de werking voortkwam 
en na 1945 op een geblokkeerde rekening 
stond. Het vrijmaken van deze financiële 
middelen impliceerde dat de vzw 
gedeeltelijk opnieuw diende 
te worden geactiveerd. 
In 1950 werd daarom 
een nieuwe raad van 
bestuur aangesteld 
waarin Edward Brieven 
als voorzitter en Eugeen 
Top als ondervoorzitter 
zetelden. Gedurende 
enkele jaren verleende 
het orgaan financiële 
steun aan de kinderen 
en de weduwes van 
Herman De Vos, Staf 
Van Nuffel en Reimond 
Tollenaere. Ook Huize Daels 
in Wakken, opgericht in 1954 
door Staf Vermeire waar het 
hoofdkwartier van het ADJV 
werd gevestigd, kreeg een 
bescheiden toelage. In 
de daaropvolgende jaren 
kwam het schemerstatuut 
ter discussie. Sommige 
bestuursleden wilden 
financiële middelen 
reserveren voor Vlaams-natio-
nale verenigingen en initiatieven, 
anderen verdedigden dan weer het voorstel 
om het volledige kapitaal vrij te maken en 

de vzw finaal te ontbinden. In 1969 en 1971 
schonk de vzw op voorstel van ondervoorzit-
ter Top tenslotte haar volledige kapitaal aan 
het Dominiek Savio-instituut in Gits, een 
centrum voor gehandicaptenzorg. Met deze 
donatie kwam er een einde aan de geschie-
denis van Vlaamsche Kinderzegen.

Archief Vlaamsche Kinderzegen
Vanaf de vroege jaren negentig spoorde 
Eugeen Top archief van de organisatie 
Vlaamsche Kinderzegen op. Hij zocht onder 
meer contact met de kinderen van Herman 
De Vos, Staf Van Nuffel en Edward Brieven 
en verzamelde heel wat origineel materiaal. 
Ook met Max Lampaert had hij contact rond 
de bewaring van het tijdschrift Vlaamsche 
Kinderzegen. In 1995 schonk Eugeen Top 
zijn archief aan het ADVN. Het archief dat 

over een periode van een vijftal 
jaar loopt (1939-1944) omvat 

voornamelijk briefwisse-
ling, pamfletten, bestuurs-
documenten, ledenlijsten, 

statuten en financiële 
verslagen. Recentelijk werd 

dit archief aangevuld door 
een schenking van Stefaan 

Top die ons het laatste deel 
van zijn vaders archief bezorgde. 
Ledenlijsten uit de vijf provinci-

ale gouwen (1944) en een dossier 
over de opheffing van Vlaamsche 

Kinderzegen (1969-1993) vullen 
het archief mooi aan. [sophie gyselinck]

Bronnen bij deze bijdrage: G. Durnez & N. Bracke, 
Vlaamsche Kinderzegen, in: NEVB, Tielt, 1998, dl. 3, 
pp. 3410-3411; E. De Maesschalk, Een Bond voor alle 
gezinnen. Geschiedenis van de gezinsbeweging in 
Vlaanderen, Brussel, 1996; L. Simons, Eugeen Top 
(1903-2001), in: Wetenschappelijke tijdingen, jg. 61, 

2002, nr. 1; Archief Vlaamsche Kinderzegen [ADVN 
AC1082]

Ledenlijsten van Vlaamsche Kinderzegen uit de Oost-Vlaam-
se gouw, 1944. [ADVN, AC1082]
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dialoog in het advn 
Propaganda in de Vlaamse beweging

erfgoedbibliotheek hendrik 
conscience

LEZING & KORT

Op vrijdag 25 mei is Paul Van 
Damme te gast in het ADVN met 
een voordracht over propa-
gandatechnieken in hoofdza-
kelijk Vlaams-nationale pers en 
publicaties. Hij legt zijn focus 
op de periode 1934-1951 en 
observeert volgende thema’s: 
de opgang van de Nieuwe 
Orde-beweging, de collaboratie 
en het verzet, de repressie en de 
epuratie na de Tweede Wereld-
oorlog, het amnestievraagstuk 
en de koningskwestie. Deze 
onderwerpen worden uitge-
breid geïllustreerd, toegelicht 
en in een actueel perspectief 
geplaatst.
Tijdens de lezing gaat Van 
Damme samen met u op zoek 
naar propagandamateriaal 
in publicaties, in kranten, in 
reclameboodschappen, op 
affiches of in tekeningen en formuleert een 
antwoord op de meest essentiële vragen: 

‘Strookt het propagandabeeld met de histo-
rische werkelijkheid?’, ‘Wat was de bedoeling 
van het propagandamateriaal?’ en ‘Welk 
standpunt komt aan bod en vooral waarom?’

Paul Van Damme is wat men noemt een 
‘beeldhistoricus’ en geeft les aan de gastrono-
mische school Ter Groene Poorte in Brugge. 
In 2011 publiceerde hij samen met Stijn Van 
de Perre Zonder woorden? Een geschiedenis 
van België in spotprenten. In 2013 verscheen 
Vriend over Vijand. De Grote Oorlog in spot-
prenten. Dit jaar volgde Propaganda in België 
(1934-1951). [paul van damme]

ADVN, vrijdag 25 mei 2018 
14u30, deelname is gratis.

Meer informatie en inschrijven langs:
publiekswerking@advn.be

of 03-225 18 37.
Datum onder voorbehoud,

zie www.advn.be

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 
(EHC) in Antwerpen is een erkende erfgoed-
bibliotheek die al decennialang publicaties 
m.b.t. het Antwerpse en het Vlaamse gedruk-
te culturele erfgoed verzamelt, bewaart en 
beheert, en die online ontsluit. De Vlaamse 
beweging neemt een prominente plaats in 
binnen haar verzamelbeleid, waardoor een 
deel van de collectie overlapt met de biblio-
theekcollectie van het ADVN. Een intensieve 
samenwerking ter zake ligt dan ook voor 
de hand. Na een uitgebreide voorbereiding 
gaven de Raad van Bestuur van het ADVN en 
de Antwerpse gemeenteraad hun goedkeu-
ring aan de samenwerkingsovereenkomst.
De geplande samenwerking behelst o.m. de 
herbestemming van dubbels van boeken van 
het ADVN naar de EHC, de waardering en be-
schrijving van de virtueel gemeenschappe-
lijke bibliotheekcollectie Vlaamse beweging, 
het gezamenlijk digitaliseren van kranten en 
tijdschriften en het stimuleren van onder-
zoek op basis van deze bibliotheekcollectie. 
De overeenkomst is een belangrijke stap naar 
een meer efficiënt en professioneel collectie-
beleid voor het ADVN. [tom cobbaert]
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KORT

studienamiddag
Politieke biografie

ger schmookprijs

Op donderdag 3 mei organiseren het ADVN 
en de KU Leuven Kulak in Kortrijk een stu-
dienamiddag over de (politieke) biografie in 
de geschiedschrijving van de Nederlanden, 
een genre dat vaak stiefmoederlijk wordt be-
handeld. Aanleiding tot de bijeenkomst is de 
overdracht aan het ADVN van het archief van 
Pieter Jan Verstraete, ongetwijfeld een van 
de meest productieve biografen in Vlaande-
ren. Verscheidene vragen zullen tijdens de 
studiedag aan bod komen. In welke mate 
kan/moet een biograaf afstand nemen? In 
hoeverre mag hij/zij verder dan het cen-
trale personage kijken? Is de biografie een 
geschikt genre om meer over een bepaalde 
periode te weten te komen?

Vanuit hun eigen ervaring en visie belichten 
drie sprekers uit het onderzoeksveld deze en 
andere perspectieven, waarna ze met elkaar 
en het aanwezige publiek in debat gaan. Wij 
verwelkomen Lode Wils (biograaf van Frans 

Van Cauwelaert, 
de ‘Messias van 
Vlaanderen’), 
Bruno Cheyns 
(biograaf van 
Léon Degrelle, 
frontman van Rex) 
en Anne Marie 
Mreijen (biografe 
van de Neder-
landse politicus 
Marinus van der 
Goes, ‘de rode 
jonker’). Bruno De 
Wever treedt op 
als moderator. 
In het kader van 
de studienamiddag tonen studenten uit 
de opleiding geschiedenis (KULAK) onder-
zoeksposters over een reeks biografieën uit 
de historiografie van de Nederlanden en 
geven ze geïnteresseerde deelnemers aan 

de bijeenkomst meer informatie. 

Registratie en verdere details over het 
programma volgen op de ADVN-website. 
[andreas stynen]

Op 15 maart ontving Jens Bertels de Ger 
Schmookprijs van de Vlaamse Vereniging 
voor Bibliotheek, Archief & Documentatie. 
Deze jaarlijkse prijs bekroont een publicatie 
over een thema uit de archief-, bibliotheek- 
of documentaire informatiesector in Vlaan-
deren en is genoemd naar Ger Schmook 
(1898-1985), cultuurflamingant en o.m. con-
servator van het Museum voor Vlaamsche 
Letterkunde (het huidige Letterenhuis).
Het werk waarvoor Bertels gelauwerd wordt, 
is zijn eindverhandeling Erfgoed en erfgoed-

gemeenschappen verbonden aan maatschap-
pelijk complexe contexten: De omgang met 
controversieel archief. Het is het resultaat 
van zijn stage Archivistiek in het ADVN en 
probeert een antwoord te vinden op de 
vraag hoe een archief om kan gaan met 
maatschappelijk gevoelig erfgoed. Naast een 
stevig onderbouwde argumentatie over het 
maatschappelijk belang van het verzamelen, 
bewaren en valoriseren van controversiële 
archieven, toetst Jens Bertels de archivisti-
sche praktijk aan een aantal concrete cases 

waar het ADVN geregeld mee in aanraking 
komt. O.m. de ethische en juridische proble-
matiek die gepaard gaat met het verwerven 
van negationistisch erfgoed komt in de 
thesis uitgebreid aan bod.

Het ADVN wil Jens van harte feliciteren met 
de bekroning van zijn schitterende verhan-
deling en zal zijn conclusies gebruiken als 
een opstap naar een breder project rond 
controversieel erfgoed. [tom cobbaert]
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driekoningengensprekken

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

voorwoord

Bruno De Wever, 
Verborgen geschie-
denissen

bijdragen

Babette Weyns, 
“De naam van mijn 

vader valt als een 
oordeel”. Collabora-
teurs door de ogen 
van hun kinderen 

in de Vlaamse roman (1970-2000)

Harry Van Velthoven, “Amis ennemis?”. 2. 
Communautaire spanningen in de socialisti-
sche partij 1919-1940. Verdeeldheid. Compro-
mis. Crisis. Eerste deel: 1918-1935

KORT

erfgoed

Kim Descheemaeker, Negentiende-eeuws 
toneelarchief als bron in het onderzoek naar de 
Vlaamse beweging: het Letter- en Toneelkun-
dig Gezelschap Voor Taal en Vrijheid

recensies & signalementen

In de editie 
2018 van de 
jaarlijkse Drie-
koningen-
gesprekken 
kruisten Bart 
Brinckman 
van De Standaard en Joël De Ceulaer van De 
Morgen de verbale degens over de mogelijke 
bedreiging van sociale media voor de demo-
cratie (in Vlaanderen). Het resulteerde in een 
gespreksavond op hoog niveau waarin beide 
journalisten snedig en goed onderbouwd de 
invloed van sociale media op het politieke 
debat analyseerden. Een uitstekend orgel-
punt voor de laatste editie van de Driekonin-
gengesprekken onder de deskundige leiding 
van Frans-Jos Verdoodt. [tom cobbaert]
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