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DENKWOORD

‘Praag Tsjechisch!’

dirk rochtus | voorzitter van het advn

(1) P. Glotz, Die Vertreibung. Böhmen als Lehrstück, München, 2003.

Kasteel Velké Brezno in Tsjechië (Sudetenland). 
Cyriel Verschaeve verbleef hier tussen 11 novem-

ber 1944 en april 1945. [ADVN, VFB1179]

Miroslav Hroch (°1932) is een inspirerende denker voor het ADVN 
en voor NISE. De Tsjechische historicus heeft baanbrekend onder-
zoek verricht naar de ontwikkeling van nationale bewegingen en 
identiteiten in Europa. Een natie ziet hij groeien volgens een drie-
fasen-model: in de eerste fase verzamelen intellectuelen materiaal 
om een bepaalde nationale identiteit uit te bouwen, in de tweede 
willen activisten zoveel mogelijk mensen winnen voor het project 
van een eigen politieke entiteit op basis daarvan en in de derde 
ontstaat een massabeweging die deze probeert te verwezenlijken. 
Bij zijn onderzoek kon Hroch de geschiedenis van de Tsjechen voor 
ogenstaan. Die moesten hun taal en cultuur zien te bewaren in een 
eeuwenlange ‘strijd’ met de Duitstaligen binnen eenzelfde staatsver-
band. De wordingsgeschiedenis van de Vlaamse natie vertoont wel 
enige gelijkenis met die van de Tsjechische. Wat er zich afspeelde in 
Bohemen en Moravië (het huidige Tsjechië), kan ook kenmerkend 
zijn voor volkeren die naar autonomie streven.
Peter Glotz (1939-2005), een leidinggevende Duitse sociaaldemo-
craat, schreef een boek waarvan de titel Die Vertreibung1 verwijst naar 
het gebeuren dat in 1945 een einde maakte aan de achthonderd jaar 
durende aanwezigheid van de Duitstaligen in Bohemen en Moravië. 
In zijn eigen persoon, als kind van een Duitstalige vader en een Tsje-
chische moeder, belichaamde hij de ‘symbiose’ van de twee culturen. 
De Tsjechische regering bood zijn moeder nog de kans om in Eger 
(Tsjechisch: Cheb) een winkel te openen. Zdenka Hornova verkoos 
echter haar gevluchte man te vervoegen en zo stak ze samen met de 
kleine Peter op een septembermorgen in 1945 de grens naar het na-
burige Beieren over. Het gezin Glotz had meer geluk dan de meeste 
van de Sudetenduitsers – 3,5 miljoen in totaal – die van de ene dag 
op de andere uit het land werden verdreven.
Hoe was het zover kunnen komen? De Tsjechen noemen de Slag 
op de Witte Berg in 1620, toen de Habsburgse keizer het Boheemse 
leger versloeg, het begin van ‘temno’, het tijdperk van de duisternis. 
De Oostenrijkers stelden dat er een gemeenschappelijke bestuurs-
taal nodig was om de verschillende volken binnen het rijk bijeen te 
houden. Wie op de maatschappelijke ladder wilde klimmen, moest 
Duits kennen. Het Tsjechisch, hoewel niet verboden, verkommerde 
tot een ‘boerentaal, die de hogere klassen steeds vreemder’ werd, aldus 
de historicus František Palackŷ (1798-1876). Glotz noemde Palackŷ 
een van de ‘Erwecker’, die de Tsjechen bewust maakte van hun 

nationale geschiedenis. In het midden van de 19de eeuw namen in 
Praag de spanningen toe tussen de Tsjechische kleinburgers en de 
Duitstalige grootburgers en ambtenaren. In 1882 werd de universi-
teit van Praag gesplitst in een Duitstalige en een Tsjechische. Ook in 
andere Boheemse steden veranderde met het sterker worden van de 
Tsjechische beweging de Duitstalige bovenlaag in een minderheid. 
Tot zover klinkt het verhaal ons Vlamingen vertrouwd in de oren. Na 
de ondergang van de dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije ten 
gevolge van de Eerste Wereldoorlog zouden de Tsjechen samen met 
de Slovaken hun eigen staat verkrijgen. De Duitstalige minderheid 
kon haar statusverlies niet verwerken. Stilaan zouden vele Sudeten-
duitsers zich laten bekoren door de nationaalsocialistische lokroep 
van Heim ins Reich. De nazibezetting van 1939 tot 1945 leverde de 
Tsjechische regering in ballingschap het argument om na de oorlog 
alle Duitstaligen te verdrijven. Elke vergelijking mankt, maar die met 
de Duits-Tsjechische relatie herinnert er weer aan dat de Vlaamse 
emancipatiestrijd ondanks dramatische momenten onbloedig is 
verlopen.
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COLLECTIE

Het jaar 1917 was een kantelpunt voor het activisme: 
de politieke actie werd gecentraliseerd in de Raad van 
Vlaanderen, de bestuurlijke scheiding van de overheid in 
Vlaamse en Waalse administraties werd doorgevoerd en 
op voorstel van August Borms riep de Raad de politieke 
zelfstandigheid van Vlaanderen uit. Honderd jaar later 
speurt het ADVN nog steeds naar archieven die deze 
boeiende periode kunnen documenteren. Zo verwierven 
we vorig jaar het archief van de activist Hugo Van den 
Broeck.
Het was net in 1917 dat de jonge Hugo naam maakte 
in het activisme. Op 1 december van dat jaar werd hij 
door de Raad van Vlaanderen aangeduid tot directeur-
hoofdredacteur van het nieuw opgerichte Centraal 
Vlaamsch Persbureau in Brussel. Het Persbureau maakte binnen- en 
buitenlandse persoverzichten en fungeerde als nieuwsagentschap 
voor activistische berichtgeving. De aanstelling was voor Van den 
Broeck een sleutelmoment in zijn leven en de springplank naar een 
journalistieke carrière in Vlaanderen en Nederland. 

De loopbaan van Hugo Van den Broeck 
vertrok aanvankelijk in een andere richting. 
Op dertienjarige leeftijd verliet hij de 
Antwerpse schoolbanken voor een job als 
telegrambezorger. Hij klom op tot post-
sorteerder en volgde op het einde van zijn 
tienerjaren avondlessen bij de Katholieke 
Vlaamse Hogeschooluitbreiding (KVHU) en 
de Academische Leergangen van de Paters 
Dominicanen. Dankzij zijn goede contacten 
met pater Jules Perquy, dominicaan en 

directeur van de KVHU, kon Van den Broeck in 1912 aan de slag als 
secretaris van het Algemeen Werk der Geloofsverdediging en werd 
hij tevens de persoonlijk medewerker van parlementslid Alfons Van 
de Perre. In dienst van Van de Perre werkte Van den Broeck in 1914 
actief mee aan de oprichting van De Standaard. Hoewel Van den 
Broeck nooit aan het dagblad zou meewerken – het eerste nummer 

verscheen pas in december 1918 – lag hier de oorsprong van 
zijn politiek engagement en van zijn journalistieke ambities.
In de eerste jaren van de oorlog maakte Van den Broeck deel 
uit van een kleine groep flaminganten, onder wie August 
Borms en Hendrik Mommaerts, die geregeld vergaderden in 
het Antwerpse café De Vlaamsche Leeuw. De groep evolu-
eerde in de richting van het activisme en manifesteerde dit 
met een eigen weekblad, De Eendracht. Hugo Van den Broeck 
werkte vermoedelijk mee aan het tijdschrift, maar liet zich in 
1916 vooral opmerken met de brochure Het herstel van België 
onder het pseudoniem H. De Wachter. Daarin toonde hij zich 
een gematigd activist die de toekomst van Vlaanderen nog 
steeds binnen België zag. Vanaf 1917 schreef hij artikels in het 
dagblad Het Vlaamsche Nieuws onder de naam Jan van Raven-
stein en verzorgde hij als Spectator bijdragen in de Groot-

spectator
Hugo Van den Broeck (1891-1960)

Van den Broeck schreef in 1913 zijn eerste publicatie: een 
brochure over de huisvestingsproblematiek bij arbeiders. 
[ADVN, AC1080] 

In 1919 werd Van den Broeck correspondent bij The Word (in the service of an under-
standing between all mankind), het viertalige weekblad van de pacifistische Pacific 
World Union. [ADVN, AC1080] 
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Nederlandse weekbladen Dietsche Stemmen en De Toorts. Af en toe 
werd hij ook uitgenodigd om te spreken op activistische bijeenkom-
sten, maar naambekendheid verwierf hij pas met de benoeming tot 
directeur-hoofdredacteur van het Centraal Vlaamsch Persbureau in 
Brussel. Die functie combineerde hij met een job bij de Vlaamse afde-
ling van het Ministerie van Nijverheid en Arbeid.
Toen het einde van de 
oorlog naderde, weken 
meerdere activisten uit 
naar Nederland om van 
daaruit de activistische 
propaganda verder te 
zetten. Van den Broeck 
bleef aanvankelijk in 
Vlaanderen en werkte 
samen met Borms aan De 
Vrije Stem, een activis-
tisch sluikblad (zie meer 
op pp. 8-9). Na de arresta-
tie van Borms in februari 
1919 vluchtte Van den 
Broeck alsnog naar het 
noorden. In Den Haag 
sloot hij zich aan bij de 
andere activisten, onder 
meer bij de Dietsche 
Bond, en schreef hij voor 
het nieuw opgerichte 
Vlaamsch Persbureau, 
het pacifistisch weekblad The Word en De Toorts, dat later opging in 
De Ploeg. Ondertussen werd hij in België bij verstek veroordeeld tot 
een gevangenisstraf van acht jaar vanwege zijn betrokkenheid bij 
het activisme.
 
Na een kort intermezzo bij het scheepsbouwbedrijf Feijenoord in 
Rotterdam kreeg Van den Broeck in 1920 de kans om zijn journalis-
tieke loopbaan verder te zetten als politiek redacteur bij het katho-
lieke dagblad De Tijd onder leiding van Alphons Laudy. Hij slaagde 
erin om zich op korte tijd in te werken in de Nederlandse politiek en 

goede contacten uit te bouwen 
binnen de Rooms-Katholieke 
Staatspartij, in het bijzonder 
met minister-president Charles 
Ruijs de Beerenbrouck (1873-
1936).
Van den Broeck onthield zich 
in De Tijd meestal van com-
mentaar op de politiek in 
Vlaanderen – daarvoor zorgden 
de correspondenten Lodewijk 

Dosfel en Wies Moens – maar werkte ondertussen wel aan 
zijn bekendste publicatie. Onder zijn gekend pseudoniem 
Spectator publiceerde hij in 1924 Proeve van een Politiek 
Program voor Katholieke Nationalisten in Vlaanderen. In het 

Links: Voor de publicatie van zijn Proeve van een Politiek Program werkte Van 
den Broeck samen met drukker Achiel Geerardyn (Excelsior) en uitgever Jan Van 
der Leest (Gudrun). Overeenkomst met drukkerij Excelsior, 23 juli 1924. [ADVN, 
AC1080] 
Onder: Hugo Van den Broeck op de grens tussen Belgisch en Nederlands Lim-
burg, 1939. [ADVN, VNE119]

Hugo Van den Broeck, 1936. [ADVN, 
AC1080]
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boek, dat lovend werd onthaald in de flamingan-
tische pers, poogde hij een Vlaams nationalisme 
te onderbouwen op basis van de katholieke 
opvattingen over politiek en maatschappij. In 
1931 schreef hij op vraag van Borms voor de 
pas opgerichte derde Raad van Vlaanderen het 
Memorandum over de Buitenlandsche Politiek van 
België.
Hugo Van den Broeck bleef elf jaar redacteur bij 
De Tijd tot de krant in het voorjaar van 1931 in 
financiële moeilijkheden kwam. Op dat moment 
bood de Nederlandse geldschieter Frederik C. 
Gerretson hem het hoofdredacteurschap aan 
van het Vlaams-nationale dagblad De Schelde. 
Van den Broeck moest in de redactie de plaats 
innemen van Herman Vos en de krant in een 
radicalere richting sturen. Pieter Geyl en de an-
dere bestuursleden van 
De Schelde waren echter 
niet opgezet met de 
ingreep van Gerretson en 
wensten Van den Broeck 
enkel als redacteur aan te 
werven. Van den Broeck 
bedankte evenwel voor 
een ondergeschikte 
rol en ging in op een 
aanbod van de Utrechtse 
uitgeversmaatschappij 
Neerlandia. Zo werd hij in 

september 1931 hoofdredacteur van de Limburger Koerier, verhuisde 
hij met zijn gezin naar Maastricht en liet hij zich in 1932 naturaliseren 
tot Nederlander.

In de jaren 1930 voer Hugo Van den Broeck met de Limburger Koerier 
– met meer dan 50 000 abonnementen het grootste katholieke dag-

blad van Nederland – een 
meer uitgesproken poli-
tieke koers. Samen met 
onder andere Albert Van 
de Poel, hoofdredacteur 
van de zusterkrant Dag-
blad van Noord-Brabant 
en Zeeland en eveneens 
voormalig activist, stond 
hij in 1934 aan de wieg 
van het Comité voor 
Nationale Veiligheid. De 
vereniging ijverde voor 
een grondige versterking 
van het Nederlandse 
leger in tegenstelling tot 
de ontwapeningspolitiek 
van de regering-Colijn. 
Het waren echter zijn ra-
dicaal Groot-Nederlands 
nationalisme en zijn sym-
pathie voor de revolutie 
van rechts die wrevel op-
wekten bij de beheerders 
van de Neerlandia-pers. 

Hugo Van den Broeck, tweede van rechts tussen zijn echtgenote Angelique Trasschaert en 
jongste zoon Clem, in het gezelschap van vrienden. Achter de lens stond zijn oudste zoon 
Frans, 1939. [ADVN, VNE121] 

Boven: Van den Broeck bundelde zijn editorialen tijdens de oorlog in de pu-
blicatie Vier jaar vaste koers. Het boek zou door de bevrijding van Maastricht 
in september 1944 nooit verschijnen. Brief aan uitgever C. Van Nispen tot 
Sevenaer, 2 augustus 1944. [ADVN, AC1080]
Links: De perskaart van Van den Broeck uitgegeven door het Verbond van 
Nederlandsche Journalisten, 1943. [ADVN, AC1080]  



7

Hun ongenoegen bereikte een hoogtepunt toen hij in een editoriaal 
op 16 mei 1940 de Nederlandse capitulatie begroette met de woor-
den: “Het gordijn der geschiedenis is gevallen over een oude wereld. De 
toekomst vinde ons tot opbouw van een nieuwe wereld bereid.” Een paar 
duizend lezers annuleerden hun abonnement uit onvrede met dit 
pro-Duitse standpunt en Van den Broeck werd door de Neerlandia-
directie voor zijn verantwoordelijkheid geplaatst. Het conflict stierf 
uiteindelijk een stille dood in de zomer van 1940.
Voor Van den Broeck was het een logische stap om zich tijdens de 
oorlog te conformeren aan de politiek van de bezetter. Hij werd 
voorzitter van de Limburgse afdeling van het Duitsgezinde Verbond 
van Nederlandsche Journalisten en was raadslid van de Persgilde van 
de Nederlansche Kultuurkamer, de nationaalsocialistische corporatie 
voor kunst en cultuur. Daarenboven leende de nationalistische lijn 
die hij in de Limburger Koerier uitzette zich uitstekend voor de Duitse 
propaganda. Van den Broeck werd voor zijn houding beloond met de 
Prof. Goedewaagenprijs voor beste journalistieke bijdrage van 1941 
en mocht deelnemen aan de congressen van de Union Nationaler 
Journalistenverbände in Venetië (1942) en Wenen (1943). 

Bij de bevrijding van Maastricht in september 1944 werd de publi-
catie van de Limburger Koerier stopgezet en vluchtte Van den Broeck 
naar het nog bezette Den Haag. Na een kortstondige arrestatie in 
mei 1945 werd hij op 23 mei 1946 voor een paar jaar opgesloten in 
de interneringskampen van Scheveningen en Vught. In het proces 
van de Neerlandia-pers schorste de Commissie voor Perszuivering 
hem voor veertien jaar als journalist. Die schorsing werd later door 
het Bijzonder Gerechtshof in Roermond uitgebreid met een gevan-
genisstraf van zeven jaar. Op 8 april 1950 kwam Van den Broeck na 
een gratieverzoek vervroegd vrij. Hij overleed tien jaar later in Maas-

tricht, een half jaar na zijn vrouw Angelique 
Trasschaert.
Dankzij de goede zorgen van zijn kleinzoon 
Frank Van den Broeck bleef een deel van het 
persoonlijk archief bewaard. Daarin vinden 

we onder andere zijn briefwisseling tijdens zijn verblijf in Den Haag, 
Scheveningen en Vught (1944-1949), zijn briefwisseling als redacteur 
van De Tijd en Limburger Koerier (1921-1935), het dossier van zijn 
na-oorlogse proces (1946-1949) en verschillende onuitgegeven ma-
nuscripten en memoires (1944-1950). Het archief biedt een persoon-
lijke kijk op het activisme, de positie van de uitgeweken Vlamingen 
in Nederland, de katholieke pers 
in Nederland en de revolutie van 
rechts. [tom cobbaert]

Bronnen bij deze bijdrage: BE ADVN AC1080, 
archief Hugo Van den Broeck; J. Brouwers, 
Albert van de Poel: vraagtekens bij een geval 
van collaboratie, Nijmegem, 1986; L. De 
Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de 
Tweede Wereldoorlog: Maart ‘40 – maart ‘41, 
Den Haag, 1972, pp. 623-624; L. De Jong, 
Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede 
Wereldoorlog: Maart ‘41 – juli ‘42, Den Haag, 
1974, pp. 308-310; R. De Schryver, Mom-
maerts, Hendrik D., in: NEVB, Tielt, 1998, 
pp. 2071-2072; H.D. Mommaerts & P. van 
Hees, Broeck, Hugo A.R. van den, in: NEVB 
[…], pp. 603-604; H.D. Mommaerts & P. van 
Hees, Vlaamsch Persbureau, in: NEVB […], 
p. 3394; S. Van Clemen, Het beheer van 
het dagblad “De Schelde” (1929-1933), in: 
Wetenschappelijke Tijdingen, jg. 58, 1999, 
nr. 4, pp. 234-236; C. Van der Eijden, Dat 
nooit meer: de nasleep van de Tweede Wereld-
oorlog in Nederland, Amsterdam, 2011, 
pp. 37-57; L. Vandeweyer, Centraal Vlaam-
sche Propagandabureau, in: NEVB […], 
pp. 705-706.

Het proces van Van den Broeck in 1948 was voorpagina-
nieuws in alle kranten van Nederlands-Limburg. Gazet 
van Limburg, 17 februari 1948. [ADVN, AC1080] 

Hugo Van den Broeck in zijn laatste levensja-
ren, jaren 1950. [ADVN, AC1080] 
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Na de wapenstilstand van 11 november 
1918 zou het nog meer dan een half jaar 
duren vooraleer er een formeel vredesak-
koord was. In die woelige maanden werd 
gevreesd voor een heropflakkering van de 
oorlog – het Duitse leger bestond nog en 
was met een deel van zijn wapens terug-
getrokken – en was Europa het toneel van 
verschillende revolutionaire opstoten, aan-
gevoerd door onder andere Pieter Jelles 
Troelstra in Nederland en Karl Liebknecht 
en Rosa Luxemburg in Duitsland. 
 
In die maanden doken in Vlaanderen 
verschillende krantjes en pamfletten op 
die het activisme verdedigden en zelfs 
opriepen tot gewelddadige acties. Het ac-
tivisme was de beweging die in samenwer-
king met de Duitse bezetter de politieke 
zelfstandigheid van Vlaanderen probeerde 
te realiseren. Toen het einde van de Eerste 
Wereldoorlog naderde, weken verschil-
lende activisten uit naar Nederland en 
richtten in Den Haag een Vlaamsch Comité 
op. De gewenste houding van deze orga-
nisatie, die later haar naam veranderde 
in Vlaamsch Komiteit, bleef lange tijd 
onduidelijk: moest het de belangen van de 
uitgeweken activisten behartigen of eerder 
revolutionaire acties opzetten tegen de 
Belgische regering? De voorstanders van 
deze laatste optie hoopten de terugke-
rende Vlaamse frontsoldaten aan te zetten 
tot een gewapende opstand.
 
Om zijn communicatie te stroomlijnen, 
richtte het Vlaamsch Comité in december 
1918 het Vlaamsch Persbureau op. Het Pers- 
bureau ondersteunde onder leiding van 

“verspreidt de geheime bladjes!”
De activistische sluikpers (1918-1919)

COLLECTIE 



9

Hendrik Mommaerts de uitgave van sluikbladen in Vlaanderen. Deze 
periodieke pamfletten moesten de frontsoldaten de ‘waarheid’ ver- 
tellen over het activisme en hen agiteren met het oog op anti-Belgi-
sche terreuracties. In de blaadjes werd ook fel geprotesteerd tegen 
de arrestatie en opsluiting van activisten. Voor het schrijven en ver-
spreiden van deze ondergrondse pers werd een beroep gedaan op 
een netwerk van achtergebleven en ondergedoken activisten, waar-
onder August Borms, Jules Spincemaille en Hugo Van den Broeck.  
 
Vanaf december 1918 verschenen er minstens vier clandestiene 
bladen: De Vliegende Aktivist (vermoedelijk drie nummers, waarvan 
nrs. 2 en 3 bewaard in het ADVN), De Vrije Stem (vermoedelijk zes 

nummers, waarvan nrs. 1 tot 4 bewaard in het ADVN), ’t En Zal (ver-
moedelijk drie nummers, waarvan nrs. 1 en 2 bewaard in het ADVN) 
en Vrij Vlaanderen (vermoedelijk vier nummers, waarvan nrs. 1 tot 4 
bewaard in het ADVN). De meeste sluikbladen verdwenen in februari 
1919 na de arrestatie van August Borms. Het revolutionaire doel 
van deze activistische pers faalde door een foute inschatting van de 
invloed van de Frontbeweging en de antipathie bij het merendeel 
van de Vlaamse bevolking en soldaten ten aanzien van het activisme. 
Het resultaat was daarentegen een verhoogde waakzaamheid van de 
Belgische veiligheidsdiensten en een repressieve houding tegen alle 
revolutionaire opvattingen, zonder onderscheid tussen activisten, 
communisten en anarchisten. [tom cobbaert]
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ondergewaardeerd erfgoed?
Repressiearchieven in het ADVN°

De collectie van het ADVN bestrijkt een di-
vers palet van onderwerpen die verbonden 
zijn met nationale bewegingen in Vlaande-
ren en Europa. Helaas wordt het potentieel 
van die thematische deelcollecties niet altijd 
ten volle benut door onderzoekers. Een 
recent voorbeeld van dergelijke onderwaar-
dering is de vorig jaar verschenen publicatie 

Was opa een nazi? In dit boek bieden de 
auteurs het geïnteresseerde publiek een 
overzicht van de archieven die relevant zijn 
voor de speurtocht naar het verleden van 
familieleden in collaboratie en repressie. 
Het is opmerkelijk dat de lezer daarin geen 
enkel spoor kan vinden van de archieven in 
het ADVN. Een gemiste kans, waarvan we 

hopen dat de auteurs deze bij een eventuele 
volgende editie recht zullen zetten.

De collaboratiearchieven in het ADVN ver-
dienen een apart artikel, maar we willen toch 
één voorbeeld aanhalen. Voor mensen op 
zoek naar oostfrontstrijders is er het uitzon-
derlijk mooi gedocumenteerde archief van 

COLLECTIE

° Deze bijdrage is een herwerking van de inleiding bij de boek-
voorstelling van Björn Rzoska’s Opgesloten tussen zwart, wit 
en grijs. Het kamp van Lokeren (1944-1947) op 29 maart 2018.
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de oudstrijdersvereniging Sint-Maartens-
fonds (SMF). Jarenlang verzamelden voorzit-
ter Toon Pauli en zijn medewerkers gegevens 
over gesneuvelde en vermiste oostfronters. 
De resultaten van deze ‘zoekdienst’ zijn terug 
te vinden in duizenden steekkaarten van 
gesneuvelden en vermisten, namenlijsten 
en correspondentie. Daarnaast is het archief 
ook een bron in de zoektocht naar het na-
oorlogse parcours van de oud-strijders. In de 
werking van de ‘sociale dienst’ werden dos-
siers inzake materiële en juridische hulp aan 
oud-oostfronters bewaard. En tot slot zijn er 
dossiers van de vzw Vlaamse soldatengraven 
in het Oosten en de feitelijke vereniging 

Graven in het Oosten die handelen onder de 
auspiciën van het Sint-Maartensfonds.

Over de repressie documenteert de col-
lectie van het ADVN – in tegenstelling tot 
de archieven van de politieke en juridische 
overheden, die uitgebreid in het genoemde 
boek beschreven worden – de naoorlogse 
periode vanuit het oogpunt van de men-
sen die werden gearresteerd, opgesloten, 
berecht en soms ook terechtgesteld. Het 
gaat daarbij over archieven van mensen 
met uiteenlopende engagementen in de 
collaboratie: van voormannen zoals Hendrik 
Elias en Theo Brouns, over geestelijke 
iconen zoals Pater Callewaert en 
Modest Van Assche, tot oorlogsbur-
gemeesters zoals Albert Moortgat 
en Leo Vindevogel. Naast dergelijke 
persoonsarchieven vinden we ook 
honderden repressiedossiers van 
meer anonieme collaborateurs in de 
collectie terug. De inhoud van deze 
dossiers is vaak gelijklopend: juridi-
sche documenten zoals oproepings-
brieven, pro justitia’s, getuigenissen 
en verdedigingsnota’s en vooral 
veel briefwisseling. Brieven van hun 
ouders, broers en zussen, zonen en 
dochters en natuurlijk hun advocaat 
en soms ook hun priester.

Via die laatste contacten zijn er 
trouwens verschillende reeksen 
van dossiers in het ADVN terecht 
gekomen. We halen er twee aan ter 
illustratie. Vanuit de Sint-Pietersabdij 
in Steenbrugge – waarvan abt 
Modest Van Assche zelf in hechtenis 

overleed – werden honderden gevangen 
moreel ondersteund. Paters Amandus 
Dumon en Wulfranus Standaert hadden een 
uitgebreid adresboekje van gevangenen 
en hun familieleden, mensen met wie ze 
geregeld correspondeerden. Behalve het be-
wuste adresboekje duikt in de archieven van 
Dumon en Standaert ook een meterslange 
briefwisseling op. Zo mogelijk nog indruk-
wekkender is de reeks repressiedossiers in 
het archief Frans Van der Elst. Voor zijn car- 
rière als stichter en voorzitter van de Volks-
unie pleitte Van der Elst als verdedigings-
advocaat in honderden repressiezaken. 
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Onder meer zaken van bekende collabora-
teurs zoals Hendrik Elias, Karel Lambrechts, 
Alfons Martens, Willem Van Hee en Gerard 
Romsée, maar ook een vierhonderdtal zaken 
van gewone burgers. Elk dossier biedt een 
unieke inkijk in de soms erg schrijnende 
persoonlijke verhalen, maar ook in het leven 
zoals het was in de hechteniskampen.

Zo mogelijk nog unieker is het archief van 
een naamloze Oost-Vlaamse krijgsauditeur. 
Dat archief bevat onder meer de afschriften 
van een vierhonderdtal proces-verbalen uit 
de periode 1944-1947, de verslagen van de 
in 1947 opgerichte aanvaardingscommissie 
voor politieke gevangenen en de zittingsver-
slagen van de onderzoekscommissie voor de 
Rijksuniversiteit Gent. Tot slot vinden we in 
dit archief ook een aantal rapporten over de 
inrichting van de kampen terug.

De collectie van het ADVN documenteert 
op soms verbluffende wijze het leven in 
de kampen en gevangenissen van onder 
meer Lokeren, Sint-Kruis, Beverlo, Hemik-
sem, Merksplas, ‘De Wikings’ in Kortrijk, de 
Wollestraat in Gent, ‘t Pandreitje in Brugge 
en Sint-Gillis, Vorst en ‘t Klein Kasteeltje in 
Brussel. Na de aanvankelijke verwarring die 
in de in 1944 inderhaast opgerichte kampen 
heerste, werd geleidelijk aan een ordelijk 
gemeenschapsleven georganiseerd waarin 
ruimte was voor sport en cultuur. Om dit 
in goede banen te leiden, werden vereni-
gingen of ‘welfare’-comités opgericht, zoals 
de kunstgroep Opbouw in Antwerpen, de 
Mutoza-groep in Beverlo en het zangkoor 
van Sint-Kruis. De culturele productie van die 
groepen vinden we uitgebreid in de collectie 

van het ADVN terug: tientallen schilderijen 
en tekeningen waaronder echte kunstwer-
ken, zoals de kruisweg van Noël Vermeulen 
uit Sint-Kruis en de kruisweg van Flor De 
Raet uit Beverlo. Maar ook handwerk zoals 
lederen geldbeugels, pantoffels, pijprekken 
en ander houtsnijwerk. Of gedichten en lie-
deren, waaronder werk van Filip De Pillecyn 
of het Gebed voor het Vaderland van Gaston 
Feremans op tekst van Remi Piryns. Dankzij 
het vorig jaar verworven archief van Piryns 
kunnen we nu trouwens de ontstaansge-
schiedenis van dit lied perfect reconstrueren.

Er is echter één soort document dat bijzon-
der vaak voorkomt in het erfgoed van de 
interneringscentra en dat is het poëzieschrift. 

Zoals u als illustratie bij dit artikel kan zien, 
zijn het vaak culturele pareltjes die rijkelijk 
verlucht zijn met tekeningen, schilderijtjes, 
gedichten, liederen en proza van hun mede-
gevangenen. Deze stukken vormen op zich 
het beste pleidooi dat het erfgoed van de 
repressie in het ADVN bijzonder waardevol is. 
[tom cobbaert]

Illustraties uit een bundel met geïllustreerde gedichten en 
liederen samengesteld door Omaar Mortier en geschreven 
door de geïnterneerden van het kamp van Lokeren, 1945-
1946. [ADVN, D15555]

Bronnen bij deze bijdrage: B. Rzoska, Opgesloten tussen 
zwart, wit en grijs. Het kamp van Lokeren (1944-1947), Ant-
werpen, 2018; BE ADVN AC422 Fonds Repressie; K. Aerts, 
D. Luyten, B. Willems, e.a., Was opa een nazi? Speuren naar 
het oorlogsverleden, Tielt, 2017.



13

dialoog in de ijzertoren 
De studentenrevoltes om ‘Leuven Vlaams!’

Op woensdag 11 juli nodigen het 
ADVN en het Museum aan de IJzer 
u van harte uit voor een bijzondere 
editie van de voordrachtenreeks 

‘Dialoog’. Het ADVN gaat op verplaat-
sing en organiseert voor de eerste 
maal een lezing in de IJzertoren, 
in Diksmuide. Te gast is professor 
emeritus Louis Vos. De Leuvense 
historicus neemt ons mee terug in 
de tijd naar het jaar 1968 toen de 
taalstrijd om Leuven Vlaams een 
hoogtepunt bereikte en overvloeide 
naar een strijd voor meer democra-
tie. Als toenmalig student is hij een 
bevoorrechte getuige van de woelige 
studentenprotesten in het Leuven 
van 1968.

Lange tijd marcheerden de 
Vlaamse studenten in Leuven 
achter hetzelfde vaandel. Sinds de 
19de eeuw vormden zij immers 
een voorhoede in de Vlaamse beweging. De 
strijd rond ‘Leuven Vlaams’ in 1966-68 werd 
vijftig jaar geleden het hoogtepunt. Het 
conflict leidde tot de val van de regering en 
het begin van een reeks staatshervormin-
gen die het unitaire België transformeerden 
tot een (con)federale staat. Maar tegelijk 
beleefde Leuven ook zijn mai soixante-huit. 
De student-activisten haakten zich los van 
de Vlaamse beweging en kozen voor een 
nieuw-linkse maatschappijkritiek, die zou 
uitmonden in een keuze voor steun aan 
de arbeiders- en de derdewereldbeweging. 
De lezing gaat in op de ontwikkelingen in 
Leuven zelf en op de weerslag ervan in de 
Vlaamse scholierenwereld. [louis vos]

Prof. em. Louis Vos doceerde aan de KU Leu-
ven onder meer ‘Eigentijdse Geschiedenis’ 
en ‘Nationalisme in België’. Hij deed histo-
risch onderzoek naar en publiceerde over 
geschiedenis van nationalisme, studenten-
bewegingen en jeugdbewegingen in Europa 
en Vlaanderen.

“Geschiedschrijving is een debat, is méér dan 
weetjes over het verleden verzamelen. Historici 
hebben een maatschappelijke taak; ze inter-
preteren en creëren een beeld van het verleden. 
Dat betekent soms: mythes in het collectieve 
geheugen doorprikken.” Louis Vos

Museum aan de IJzer
woensdag 11 juli 2018 
11u, deelname is gratis.

IJzertoren, IJzerdijk 49, 8600 Diksmuide

Meer informatie en inschrijven langs:
publiekswerking@advn.be

of 03-225 18 37.
Datum onder voorbehoud,

zie www.advn.be

LEZING
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Een selectie uit de recente aanwinsten

AANWINSTEN

Werkingsarchief (1977-1992) zowel 
van Volksuniejongeren (VUJO) als van 
VU-arrondissement Aalst. 
be advn ac28 archief volksunie (vu) afdeling 
arrondissement aalst

Werkingsarchief (1975-2016) van de 
Federatie van Vlaamse Vrouwengroe-
pen. 
be advn ac98 - archief federatie van vlaamse 
vrouwengroepen (fvv) (1)

Werkingsarchief (1971-1994) zowel van VUJO 
als van VU-afdeling Denderleeuw.
be advn ac197 archief volksunie (vu) afdeling 
denderleeuw

Werkingsarchief (1982-2002) van VU-afdeling 
Dendermonde.
be advn ac281 archief volksunie (vu) afdeling ar-
rondissement dendermonde

De periodiek Zondagsvriend.
be advn ac317 archief staf kiebooms

Stukken (1988-1996) over de activiteiten 
van Filip Duynslager in het Vlaams Blok 
zowel nationaal als binnen de arrondisse-
mentele werking Kortrijk-Roeselare-Tielt & 
afdeling Kortrijk. Met een studentenpet van 
NSV Westland.
be advn ac462 archief filip duynslager

Filmbanden en grammofoonplaten van 
De Schalmei.
be advn ac641 archief de schalmei

Stukken (1941-2001) over de Vlaamse Wacht. 
be advn ac666 archief omaar mortier (2)

Briefwisseling (1946-
1949, 1973-1991) 
van Hermine Erhart 
met Andreas Geldof en 
Cyriel Verschaeve.
be advn ac683 archief 
andreas geldof

Drie deuren met 
glasmozaïek van 
Frans Van Immerseel.
be advn ac775 archief 
familie van immerseel (3)

Brieven (1947-1949) van Gustaaf Van Biesen 
aan zijn ouders vanuit het Kamp van Beverlo 
en vanuit Zwartberg. Verder brieven en foto’s 
betreffende het verblijf van Willy Ravyts in 
Langenburg (Duitsland) georganiseerd door 
de Kinderlandverschickung.
be advn ac800 archief familie ravyts

Publicaties van Fundació Josep Irla.
be advn ac815 fonds nationale bewegingen en inter-
mediaire structuren in europa (nise)

Foto’s betref-
fende de 
Frontbewe-
ging 1914-
1918.
be advn ac888 
archief gaston 
durnez

Stukken 
(1964-2016) 
over Ward 
Steffens vnl. 
als Vlaams 
Belang-
gemeente-
raadslid in 
Mechelen en over de culturele evenementen 
van de Kulturele Kring Groot-Mechelen en 
het Guldensporenkomitee Mechelen.
be advn ac941 archief ward steffens (4)

Briefwisseling, nota’s en documentatie over 
Vl@s (2007-2017).
be advn ac1002 archief vlaamse actieve senioren 
(vl@s) 

1

2

3
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Fotoalbums van André 
Faure betreffende het 
frontleven aan de IJzer.
be advn ac1028  archief 
andré faure (5)
 
Werkingsarchief, met 
een collectie foto’s en 
affiches (1979-2015).
be advn ac1067 archief mar-
nixring (mr) afdeling knokke-
heist ‘de blinckaert’ (6)

Stukken (1982-2015) 
over het beheer en de  
organisatie van de 11-ju-
livieringen in Kortrijk. 
be advn ac1065 archief komitee kortrijk vlaamse 
cultuurstad

be advn ac1066 archief guldensporencomité kortrijk

Stukken (1945-1978) van 
Frans Vanstipelen als oost-
frontsoldaat en zijn hech- 
tenis in het Kamp van 
Beverlo. Met een dossier 
inzake het Comité Limburgs 
Offer voor Vlaanderen 
(1971-1975). Met een ge-
rechtelijk dossier inzake de 
moord op Jan Vanstipelen 
in Lanaken in 1943.
be advn ac1069 archief frans 
vanstipelen

Tijdschriften over het ama-
teurtheater in Vlaanderen: 

Toneelgids (1926-1934), Toneelleven (1934-
1951) en Toneelecho (1954-2000).
be advn ac1070 archief opendoek - amateurtheater 
vlaanderen

Werkingsarchief 
(1982-2002) van 
VU-afdeling Zele.
be advn ac1071 
archief volksunie 
(vu) afdeling zele

Werkingsarchief 
(1959-1962; 
1992-1996) 
betreffende de 
jaarlijkse Renaat 
De Rudderkara-
vaan naar de IJzer 
en de Renaat De 
Rudderherden-
kingen.  
 

Met stukken over de geldinzameling begin 
jaren ‘60 voor de opbouw van de nieuwe 
IJzertoren.
be advn ac1072 archief renaat de rudderkomitee

Stukken (1966-1988) over het beheer en de 
uitgave van het afdelingsblad Voorpost. Met 
documentatie betreffende de gemeente-
raadsverkiezingen in Borsbeek. 
be advn ac1073 volksunie (vu) afdeling borsbeek 

Stukken over de Volksuniejongeren (VUJO) 
nationaal (1972-1984).
be advn ac1075 archief erwin vermeire

[Sommige archieven bevinden zich nog in de verwerkings-

fase en zijn niet onmiddellijk raadpleegbaar] [rita verelst]
5

4

6
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de devb
Een encyclopedie voor de eenentwintigste eeuw

ONDERZOEK

Iedereen die onderzoek doet naar de Vlaam-
se beweging en haar geschiedenis is ermee 
vertrouwd: de drie banden van de Nieuwe 
Encyclopedie van de Vlaamse beweging. 
Deze NEVB, in 1998 bij Lannoo verschenen, 
was een grondig herwerkte versie van de 
oorspronkelijke, tweedelige Encyclopedie, 
uit de vroege jaren 1970. Twintig jaar na het 
verschijnen van de meest recente editie is 
het evenwel tijd voor een nieuwe stap: zowel 
binnen als buiten de partijpolitiek is het 
Vlaamse nationalisme diepgaand veranderd, 
nieuwe figuren en initiatieven traden op de 
voorgrond en de Vlaamse beweging waagt 
zich aan een andere actievoering. Maar 
de geschiedwetenschap stond evenmin 

stil: nieuwe bronnen, 
methoden, concepten en invalshoeken 
hebben het vakgebied danig gewijzigd, 

internationaler gemaakt ook. Om de ver-
maarde encyclopedie in de toekomst even 
relevant te houden, is het daarom tijd om 
aan een ‘nieuwe NEVB’ te beginnen werken. 
Het ADVN | archief voor nationale bewegin-
gen neemt hierin het voortouw.
De derde editie van de encyclopedie zal 
niet langer op papier verschijnen maar wel 
online beschikbaar zijn – vrij toegankelijk, 
bovendien. De Digitale Encyclopedie van de 
Vlaamse Beweging (DEVB) wordt zo een veel 
dynamischer instrument dan de voorgan-
gers: niet alleen zal de inhoud stelselmatig 
worden uitgebreid, de lemma’s kunnen 
in principe onbeperkt worden geactuali-
seerd. De DEVB zal een work in progress zijn, 

geschreven en geredigeerd door toonaan-
gevende wetenschappers maar mét inbreng 
van het brede publiek. Het ADVN doet 
inderdaad een beroep op u, beste lezer, en 
dit vanaf na de zomer. Dit najaar maken we 
immers de integrale NEVB online raadpleeg-
baar, met de uitnodiging aan alle gebruikers 
om fouten, hiaten en achterhaalde informa-
tie in de twee decennia oude teksten te sig-
naleren. Deze bedenkingen worden door de 
kernredactie verzameld en zullen hun weg 
vinden in de eigenlijke DEVB. Die kunnen 
we naar verwachting begin 2020 presente-
ren en zal de jaren nadien stelselmatig en 
gefaseerd worden uitgediept en verbreed.
De DEVB wordt niet enkel een toonbeeld 
van hoogstaande, onpartijdige en door 
zogeheten peerreview gevalideerde weten-
schapsbeoefening, maar zal ook uitgroeien 
tot een hoeksteen van de ADVN-werking. De 
encyclopedie krijgt namelijk een centrale 
positie in de data-infrastructuur van de 
instelling. Lemma’s en trefwoorden komen 
als linked data in verbinding te staan met 
de rijke collecties van het ADVN én met die 
van andere erfgoedspelers. De encyclopedie 
fungeert zo als een brug tussen historische 
kennis en erfgoed, tussen academisch on-
derzoek en publiekswerking.
Het mag duidelijk zijn: het samenstellen, 
beschikbaar stellen en onderhouden van de 
DEVB is zonder meer een ambitieus project. 
De realisatie ervan vergt een breed gedra-
gen samenwerking en de inzet van aan-
zienlijke middelen. De komende maanden 
en jaren houdt het ADVN u uitvoerig op de 
hoogte van de inspanningen om van de 
Digitale Encyclopedie een referentiewerk van 
eerste orde te maken. [andreas stynen]
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studienamiddag
‘Uitdagingen voor de politiek biograaf’

Op 3 mei organiseerde het ADVN samen 
met KU Leuven Campus Kulak in Kortrijk 
een studienamiddag over het genre van de 
(politieke) biografie in de geschiedschrijving 
van de Nederlanden. Een tachtigtal aanwe-
zigen luisterde er naar uiteenzettingen van 
drie gerenommeerde biografen. Anne-Marie 
Mreijen (managing editor van BMGN - Low 
Countries Historical Review) introduceerde de 
Nederlandse socialist Marinus van der Goes 
van Naters (1900-2005), met wiens biografie 
zij eerder dit jaar aan de Universiteit Utrecht 
promoveerde. Dat de man op tachtigjarige 
leeftijd een autobiografie had gepubliceerd 
en zorgvuldig geordend archiefmateriaal 
naliet, plaatste haar voor enkele uitdagin-
gen: hoe benader je iemand die met veel 
precisie een zelfbeeld heeft gecreëerd? Om 
dergelijk dilemma op te lossen, volgt Mreijen 
de leidraad dat een analyse van een individu 
in de maatschappij de enige wijze is om 
wetenschappelijk verantwoorde biografieën 
te schrijven.
Lode Wils, éminence grise in de geschied-
schrijving van de Vlaamse beweging en 
biograaf van Frans Van Cauwelaert, putte 
rijkelijk uit zijn eigen onderzoekservaring. “Al 
wat men weet over iemand”, zo stelde hij, “dat 
moet gezegd worden” – ook en zéker wanneer 
dit niet naar de zin van de geportretteerde of 
zijn/haar nakomelingen is. Be-
halve over de soms moeizame 
omgang met getuigen, uitge-
vers en andere historici sprak 
Wils over hoe hij studenten 
destijds moest bijbrengen dat 

een chronologisch gebracht levensverhaal 
niet hetzelfde als een droge kroniek is. De 
presentatie van Bruno Cheyns, kenner van 
de Waalse collaboratie en auteur van Léon 
Degrelle. De Führer uit Bouillon, sloot daar 
mooi bij aan: hij gaf praktische tips voor wie 
zich aan een biografie wil wagen, waarbij hij 
uitvoerig op het belang van contextualise-
ring inging. Een actor die Cheyns nadrukke-
lijk naar voor schoof, is het publiek: het is zijn 
overtuiging dat een goede biografie de lezer 
tot introspectie dwingt, zonder evenwel te 
willen opiniëren.
Na afloop van de uiteenzettingen kaartten 
de drie sprekers na over diverse aspecten 
van het metier van biograaf. Moderator 
Dieter Vandenbroucke, laureaat van de 
zevende Pil-van Gastelprijs voor Geschiede-
nis, vroeg hen eerst in hoeverre zij tijdens 
hun onderzoek een handshake across time 
hadden ervaren: leert een biograaf zijn/
haar figuur en diens leven echt kennen? Op 
aangeven van Vandenbroucke reflecteerden 
de aanwezige biografen onder meer over 
de balans tussen het publieke optreden en 
de privésituatie van individuen en over het 
belang van keerpunten in een levensverhaal. 
Een opmerkelijk citaat van de Nederlandse 
essayist Sem Dresden over de biografie – 

“Een bespottelijk genre, maar ik ben er dol op” 

– nodigde uit tot bespiegelingen in hoeverre 
biografisch onderzoek nood aan theorievor-
ming en methodologische verantwoording 
heeft.
Het laatste woord was voor Pieter Jan 
Verstraete, de Kortrijkse biograaf die met de 
overdracht van zijn onderzoeksarchief aan 
het ADVN de aanleiding tot de studienamid-
dag leverde. In een korte dankbetuiging 
verwoordde hij zijn enthousiasme voor 
lijvige biografieën en typeerde hij de ideale 
biograaf als iemand die neutraal blijft, “niets 
dan feiten brengt” en tegelijkertijd een harts-
tochtelijke indruk maakt. Het vertaalt zich 
in Verstraetes eigen devies: “Een biografie 
schrijf je met een warm hart maar met een koel 
hoofd.” En dat is hij ook de komende jaren 
nog van plan, zo verzekerde hij: de over-
dracht van zijn archief betekent geenszins 
het einde van zijn biografisch werk.
Tijdens de afsluitende receptie kregen de 
aanwezigen nog de posters te zien die de 
studenten van de Kulak-opleiding ge-
schiedenis hadden gemaakt, op basis van 
biografieën die ze ter voorbereiding van 
de studienamiddag lazen en analyseerden. 
Samen met de uiteenzettingen en het debat 
toonden deze bijdragen dat het genre soms 
onterecht wordt verguisd: indien voldoende 
kritisch ingezet – maar geldt dat niet voor 

ieder onderdeel van de historio-
grafie? – biedt de biografie een 
uitgelezen toegang om het ver-
leden beter te begrijpen. Dat een 
gezamenlijk intiatief uit de erfgoed-
sector en de academische wereld 
op dat terrein een meerwaarde 
vormt, was een andere les van de 
studienamiddag. [andreas stynen]

Anne-Marie Mreijen, Bruno Cheyns, 
Dieter Vandenbroucke en Lode Wils 

debatteren in Kortrijk
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KORT

maurits coppieters (1920-2005) 
Publicatie

Op vraag van het Centre Maurits Coppie-
ters (CMC) werkte het ADVN recent mee 
aan een Engelstalige brochure over de 
vele levens van de Vlaamse Volksunie-po-
liticus Maurits Coppieters. Zijn leven lang 
combineerde hij zijn politieke carrière 
met een doorgedreven sociaal-cultureel 
engagement waarbij pacifisme en sociale 
rechtvaardigheid het leidmotief vormden. 
Binnen de Volksunie (VU) droeg Coppie-
ters bij tot de ideologische verruiming van 
de partij en was hij de voortrekker van de 
progressieve vleugel. Op de internationale 
politieke scène liet hij zich als Europees 
parlementslid evenmin onbetuigd. De 
oprichting van de EVA (Europese Vrije 

Alliantie) als partij was zijn Europese gees-
teskind. Als eerbetoon vernoemde EVA haar 
Europese politieke stichting en onderzoeks-
centrum naar dit boegbeeld.
Voor de brochure deed het CMC niet alleen 
een beroep op de historische expertise van 
het ADVN maar werd ook alle beeldmateriaal 
ontleend aan de collectie. Het ADVN bewaart 
het integrale archief van deze politieke voor-
man (BE ADVN AC9) met een indrukwek-
kende fotocollectie die de diverse aspecten 
van zijn leven illustreren. Het boekje Maurits 
Coppieters (1920-2005) past in de brochure-
reeks Political lives en is uitgegeven door de 
Coppieters Foundation. Meer info: publieks-
werking@advn.be. [sophie gyselinck]

fototentoonstelling 
in Zoutleeuw

De fototen-
toonstelling 
Soldatengraven, 
heldenhulde en 
de Groote Oor-
log staat van 
4 augustus tot 23 september opgesteld 
in het Historisch Stadhuis in Zoutleeuw. 
U kan er de foto’s van beeldend kunstenaar 
Sam Vanoverschelde, achterkleinzoon van 
Joe English, gaan bekijken. De tentoonstel-
ling is een uitloper van het gelijknamige 
boek en herdenkingsproject onder leiding 
van Frank Seberechts. Wil u graag meer 
weten over ontlening van de fototentoon-
stelling en de voorwaarden hieromtrent, 
neem dan contact op met het ADVN langs: 
publiekswerking@advn.be. [redactie]

open monumentendag
Zondag 9 september 2018

Sinds 1996 is het ADVN gevestigd 
in het schoolgebouw aan de 
Lange Leemstraat. De in 1879 ont-
worpen ‘Middelbare School voor 
Meisjes’ behoort tot één van de 
belangrijkste bewaarde bouwwer-
ken die stadsarchitect Pieter Dens 
in Antwerpen liet optrekken. Het 
gebouwencomplex werd in 2009 
door de Vlaamse Overheid opge-
nomen in de inventaris van het 
onroerend erfgoed en herbergt 
vandaag een archiefinstelling.  Wilt u graag 
een kijkje nemen in ons gebouw en meer te 
weten komen over de geschiedenis van deze 
school? Bezoek ons dan op zondag 9 sep-
tember tijdens de Open Monumentendag, 
van 10 tot 17u. Die dag opent het ADVN zijn 

deuren voor vrij bezoek, twee gratis gegidste 
rondleidingen (11u en 15u) en biedt het een 
interactieve zoektocht voor kinderen van 7 
tot 12 jaar. Graag meer weten? Neem contact 
op met publiekswerking@advn.be of hou 
onze website in het oog. [redactie]
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de nieuwe gdpr-wetgeving

Afgelopen 
weken ont-
ving u allicht 
heel wat 
mailverkeer 
omtrent 
de nieuwe 

Europese privacyregelgeving. Ook het ADVN 
peilde naar uw voorkeuren. We stelden u on-
der meer de vraag of u in de toekomst onze 
nieuwsbrief wilde blijven ontvangen. Intus-
sen is de GDPR-operatie afgerond en houdt 
het ADVN enkel nog de persoonsgegevens 
bij van diegenen die uitdrukkelijk daarvoor 
toestemming gaven.
Heeft u echter geen kans gehad om uw 
voorkeuren te bevestigen en wilt u graag 
op de hoogte blijven van onze projecten en 
activiteiten? Geen nood, het volstaat om zich 
opnieuw te registeren langs onze website of  
contact op te nemen met publiekswerking@
advn.be. [sophie gyselinck]

wt|tijdschrift over de geschiedenis van de vlaamse beweging 
Inhoud 2018/2

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, Radicalisering van Pol 
De Mont tot de Belgische Werkliedenpartij

bijdragen

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

Ludo Stynen, Thuiskomen in het Vlaams-
nationalisme. ‘De Schelde’ en Pol De Monts 
engagement na de Eerste Wereldoorlog

[Amsab - Instituut voor Sociale Geschiedenis]
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