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DENKWOORD

De digitale wolk

dirk rochtus | voorzitter van het advn

“Wat heeft u deze zondagochtend gedaan?”, vroeg een journalist vorig 
jaar in september, enkele weken voor de Duitse verkiezingen, aan de 
christendemocratische bondskanselier Angela Merkel en haar soci-
aaldemocratische uitdager Martin Schulz. Toch wel een merkwaar-
dige vraag tijdens het grote kopstukkendebat over de toekomst van 
Duitsland en Europa. Merkel mompelde iets over een kerkbezoek, 
Schulz zei dat hij verwijld had bij het graf van een goede vriend. Wie 
die ‘vriend’ was, bleef een mysterie voor de kijkers van de openbare 
omroep. Het blijkt dat het bij de verstorvene om een van de grootste 
intellectuelen van de Bondsrepubliek Duitsland ging: Frank Schirr-
macher (1959-2014), een van de mede-uitgevers van de Frankfurter 
Allgemeine Zeitung. Als bezieler van het Feuilleton, de culturele katern 
van die kwaliteitskrant, heeft Schirrmacher in eigen land een tiental 
spraakmakende debatten op gang getrokken zoals over de demogra-
fische verandering, het Waffen-SS-verleden van de beroemde auteur 
Günter Grass en de film van Tom Cruise over Stauffenberg.1

Een ander beklijvend debat betrof de digitalisering, het fenomeen 
dat onze maatschappij grondig veranderd of zelfs gerevolutioneerd 
heeft en ook het leven van eenieder van ons als individu beheerst. 
Uiteraard is de vraag hoe om te gaan met de digitalisering ook van 
groot belang voor het ADVN. Vele archiefstukken worden gedigita-
liseerd en zo gemakkelijker toegankelijker gemaakt, maar sommige 
mensen zullen dan weer het verlies aan tastbaar contact ermee 
betreuren. De herwerkte versie van de Nieuwe Encyclopedie van de 
Vlaamse Beweging zal niet meer op papier verschijnen, maar enkel 
nog in de digitale wolk rondzweven. Wie surft naar de webstek van 
het ADVN, bouwt – zonder het misschien te beseffen – mee aan zijn 
of haar digitaal profiel zoals dat door de grote zoekmachines als 
Google of Yahoo voor alle eeuwigheid wordt opgeslagen.
Dat zijn allemaal vragen, bedenkingen, bekommernissen waarvoor 
Schirrmacher als debatvriendelijk journalist de kolommen van zijn 
krant opende en waarover hij in 2009 het boek Payback publiceerde. 
De ondertitel ervan luidt in vertaling Waarom wij in het informatie-
tijdperk gedwongen zijn te doen wat we niet willen doen, en hoe we de 
controle over ons denken terugwinnen. In een artikel voor Der Spiegel, 
met de treffende titel Mein Kopf kommt nicht mehr mit, sprak hij de 
angsten, maar ook de verwachtingen tegenover het internet uit.2 
Niets gaat verloren, stelde hij vast, “we voeden met onze gedachten, 
woorden en e-mails de groei van een geweldig synthetisch brein”. 

De mensen worden “opgevreten door de angst iets te missen en door de 
dwang elke informatie te consumeren”. Daartegenover roept Schirrma-
cher de mens van het digitale tijdperk op om te leren welke infor-
matie belangrijk is en welke niet. Veel belangrijker is het “hypothesen, 
vuistregels en denkwijzen te onderwijzen en zelf te leren dan statistisch 
opvraagbare feiten”.
Voor de omgang met het internet betekent dit dat we de computers 
moeten laten doen wat ze kunnen, “opdat wij vrij worden in datgene 
wat we kunnen, om hen met nieuwe bevelen aan te sturen”. Naar het 
meest door de mens gebruikte voorwerp van het informatietijdperk 
vertaald, luidt de stelregel van Schirrmacher: “Iedereen weet hoe je 
een smartphone bedient; de politieke vraag luidt omgekeerd: hoe je 
verhindert dat je door de smartphone wordt bediend”. Met dat pleidooi 
voor soevereiniteit helpt Schirrmacher ook de bezoeker van het 
ADVN om de weg te vinden in de gedigitaliseerde kosmos van de 
Vlaamse beweging en van nationale bewegingen meer algemeen.

(1) Michael Angele, Schirrmacher. Ein Portrait, Berlin, 2018, 222 pp.
(2) http://www.spiegel.de/spiegel/a-661307.html.
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ONDERZOEK

gebed voor het vaderland
De pijnlijke start van een alternatief volkslied

Het wellicht meest beruchte naoorlogse 
interneringskamp van België staat dit jaar 
volop in de belangstelling. Björn Rzoska 
bracht met Opgesloten tussen zwart, wit 
en grijs een herwerkte editie van zijn stan-
daardwerk over het interneringscentrum 
van Lokeren uit en nog tot het najaar loopt 
in het Stadsmuseum van de Oost-Vlaamse 
stad de tentoonstelling ‘Het kamp van 
Lokeren 1944-1947’. Niet alleen leverde 
het ADVN heel wat materiaal voor deze 
initiatieven aan, onze collecties bevatten 
ook talrijke archieven van de meer dan 
twintigduizend geïnterneerden die korte 
of lange tijd in het kamp verbleven. Onder 
hen was ook Remi Piryns (1920-2004), 
wiens archief tot de belangrijkste aanwin-
sten van 2017 behoort. De jurist, bekend 
om zijn levenslange Groot-Nederlandse 
overtuiging, was via zijn leidende rol 
binnen het Dietsch Jeugdverbond (DJV) 
en later Nationaal-Socialistische Jeugd 
Vlaanderen (NSJV) bij de collaboratie betrokken geraakt en werd na 
de bevrijding al gauw in het Lokerse hechteniskamp opgesloten. De 
verwerking van Piryns’ archief bracht een korte briefwisseling uit het 
voorjaar 1949 met componist Gaston Feremans (1907-1964) aan het 
licht. Het handvol brieven maakt duidelijk welke banden in gevan-
genschap werden gesmeed én bevat opmerkelijke informatie over 
Gebed voor het Vaderland, een van de bekendste liederen in Vlaams-
gezinde middens.

In Lokeren bouwden de gedetineerden in de mate van het moge-
lijke een intellectueel en artistiek leven uit. Heel wat poëzie, teke-
ningen en knutselwerken uit het kamp bleven bewaard, terwijl de 
geïnterneerden met lezingen, toneel, cabaret en zelfs muziek op 
instrumenten uit blik en karton hun tijd zo zinvol mogelijk poogden 
in te vullen. Bekend is ook het Feremans-koor, vernoemd naar de 
componist en dirigent die in september 1944 op beschuldiging van 
culturele collaboratie was gevangengezet. Tijdens zijn tweeënhalf 

jaar lange opsluiting kende Feremans een artistieke bloeiperiode, 
met meer dan zestig composities. Een ervan maakte hij samen met 
medegevangene Piryns: Feremans zette de drie strofen van diens 
hoopvolle Gebed voor het Vaderland op muziek, een werk dat op 
10 oktober 1944 was voltooid. Volgens Björn Rzoska was de com-
positie opgedragen aan Juul Vandenabeele, een gevangen arts die 
zich met de medische verzorging van de geïnterneerden inliet, maar 
wellicht baseerde hij zich daartoe op een geschonken exemplaar – in 
andere handschriften, zoals datgene in de ADVN-collectie, ontbreekt 
de opdracht. Hoe dan ook zorgde het ontstaan in Lokeren voor een 
diepere symbolische betekenis: nauw verbonden met de als anti-
Vlaams ervaren repressie, had het Gebed het potentieel om met meer 
dan woord en melodie een gevoelige snaar te raken. Niettemin liet 
succes lang op zich wachten. Hoe dat kwam, blijkt uit enkele brieven 
tussen tekstschrijver en componist.

Enkele barakken van het hechteniskamp van Lokeren. [ADVN, VFA3800]
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Piryns kwam snel op vrije voeten, zette zich met de Gentse 
boekhandel Universitas op de kaart en was in december 
1945 nauw betrokken bij de oprichting van het satirische 
anti-repressieblad Rommelpot, een initiatief van de Groot-
Nederlandse publicist Daniël Merlevede. Feremans verging 
het minder goed. Hij mocht de gevangenis pas eind maart 
1947 verlaten. Weliswaar kon hij aan de slag als organist in 
de Antwerpse Sint-Augustinuskerk, maar zowel zijn inko-
men als zijn gezondheid lieten te wensen over. Het is tegen 

die achtergrond dat de bedlegerige componist begin 1949 werd op-
gezocht door Willem De Meyer (1899-1983). Het bezoek van de pro-
pagandaleider van het recent heropgerichte Algemeen Nederlands 
Zangverbond (ANZ) zou nog lang nazinderen. Nadat hij naar eigen 
zeggen maandenlang had moeten zoeken om Piryns’ adres te vinden, 
schreef Feremans zijn voormalige medegevangene op 11 april een 
schuldbewuste brief: hij had tegen “de fenomenale som (?!?) van 500 
fr.“ – omgerekend ongeveer vier daglonen van een ongeschoolde ar-
beider – De Meyer toelating gegeven om Gebed voor het Vaderland in 
een bundel van vijftien liederen op te nemen en te verspreiden. De 
Meyer drong er nog op aan dat Feremans een derde van dat bedrag 
aan Piryns zou afstaan, maar omdat de componist “op dit oogenblik 
geen cent bezat om voedsel te kopen voor mijn gezin” kon hij daar niet 
in toestemmen. Daar bleef het echter niet bij, zo bekende Feremans 
wat verder in de brief: in het contract was “één dingetje (…) aan 
[mijn] aandacht ontgaan”, namelijk dat de componist verklaarde ook 

boven: Componist en dirigent Gaston Feremans, hier op de Brusselse Grote Markt tijdens het 
vijfde Vlaams Nationaal Zangfeest (1937), was zeker in het interbellum sterk betrokken bij de 
Vlaams-nationale muziekbeweging. [ADVN, VFA6597]

links: De derde strofe van Gebed voor het Vaderland is veruit de bekendste. [ADVN, VPR838]
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namens de tekstschrijver op te treden en te handtekenen. 
Twee maanden later had Feremans spijt van dit alles en 
hij hoopte op een spoedig bezoek van Piryns, onder meer 
om te bekijken hoe ze hun Gebed zélf konden uitgeven.

Het was een heikele kwestie. Omdat antwoord uitbleef, 
vreesde Feremans het ergste. Twee weken na zijn eerste 
brief schreef hij Piryns opnieuw, waarbij hij hem De 
Meyers intussen verschenen bundeltje Schoon Vlaander-
land! toezond. De leugens van de ANZ-uitgever gingen 
nog verder dan verwacht, stelde Feremans: anders dan 
beloofd, opende hun lied het boekje niet. Hij rekende 
meteen ook voor hoeveel tienduizenden frank De Meyer 
aan de publicatie zou verdienen. “De legende van ‘de arme 
liereman’, ‘idealistische kamper voor ’t goede lied’, krijgt 
hierbij wel een deuk, meen ik. (…) En wij zijn de peer”, zo 
besloot hij. Indien Piryns Feremans al iets kwalijk nam, liet 
hij dat evenwel niet merken. Tussen de twee brieven in 
was het De Meyer die hij de volle laag had gegeven. “Met 
half-vriendelijke, half-kwade groeten” schreef Piryns een 
brief waarin hij de publicatie scherp veroordeelde: hij had 
nooit zijn toestemming gegeven, enkel de derde strofe 
was gepubliceerd, in plaats van een pseudoniem was 
Piryns’ echte naam gebruikt, en Feremans was onder-
betaald. Het kwam zelfs tot een regelrecht dreigement: 

“Eigenlijk moest ik op uw kop slaan, en met elke andere zou 
ik dat ook doen. Met U zal ik het voorlopig maar laten, uw 
kop is toch te hard.” Indien De Meyer niet met betere 
voorwaarden instemde, zou de jurist niet voor verdere 
stappen terugdeinzen. In Piryns’ formulering en argu-
menten valt op hoezeer hij Feremans’ versie van de feiten 
overnam en de schuld volledig bij De Meyer legde, terwijl 
hij ook de componist met de vinger had kunnen wijzen 
voor de ongelukkige uitgave. Nog wars van De Meyers 

Door componist Gaston Feremans handgeschreven versie van Gebed voor 
het Vaderland, in een schrift (vermoedelijk uit 1960) opgedragen aan zijn 
zoon Joris. Piryns verkoos aanvankelijk om onder een pseudoniem te worden 
vermeld. [ADVN, D16400(9), p. 28]
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veeleer autoritaire reputatie is het aannemelijk dat de banden uit 
Lokeren zich jaren later nog lieten voelen: lotgenoten moesten 
samen de naoorlogse wereld het hoofd bieden.

In een brief die Feremans’ tweede schrijven kruiste, bracht Piryns 
de componist op de hoogte van zijn demarches. Bovendien stelde 
hij voor om opnieuw samen te werken en al op korte termijn met 
een nieuw lied aan een wedstrijd deel te nemen, én zou hij zo snel 
mogelijk op bezoek komen. Feremans’ opluchting was groot. Hij ging 

meteen met de verzen van Piryns – “de allerbeste tekst die ik ooit 
op dit gebied in handen kreeg” – aan de slag. De Meyer van zijn 
kant moest noodgedwongen inbinden. Hoewel deze briefwis-
seling voor zover bekend nog niet opdook, is duidelijk dat hij 
Feremans kort na Piryns’ schrijven een vlammende brief zond, 
vooraleer hij even later de financiële regeling alsnog herbekeek. 
Voor Feremans liet de episode niettemin een wrange nasmaak 
achter: op 30 mei was de deelname aan de liedwedstrijd niet 
meer zo zeker, en de componist treurde om “de onverschilligheid 
van de mensen, niet alleen tegenover mij, maar vooral tegenover 
mijn werk”. Wellicht had hij gemengde gevoelens bij het herroe-
pen van de afspraak met De Meyer: van een echte verspreiding 
van Gebed voor het Vaderland was nu immers geen sprake meer.

In 1957 was daar nog geen verandering in gekomen. Aan een 
vriend vertrouwde Feremans zijn teleurstelling toe: “Dat lied, dat 
groeide uit de hongerende gemeenschap, dat gemeengoed moest 
geworden zijn van de duizenden die er zich aan versterkten, heeft 
nog steeds geen uitgever gevonden.” Twee jaar later liet hij die 
ergernis ook aan Piryns weten: hij riep zijn oude vriend op om 
een definitieve regeling te treffen met niemand minder dan De 
Meyer, iets wat Feremans van zijn kant – en ondanks de eerdere 
aanvaring – al in 1949 had gedaan. Pas na publicatie bij het ANZ 
zou hun lied “op grote schaal verspreid worden. Eindelijk!”. De 
relatie met Piryns was duidelijk minder intens dan kort na de 
vrijlating uit Lokeren. Feremans benadrukte dat hij niet alleen 
ziek en arm maar ook eenzaam was. “Wat blijft er over van die 

duren eden uit het kamp van Lokeren?”, vroeg hij zich af. De band was 
dan toch brozer gebleken dan gehoopt.

Zodra het in 1959 in De Meyers bundeltje Wij zijn een volk finaal tot 
een (geautoriseerde) uitgave van Gebed voor het Vaderland kwam, 
zowel voor vierstemmig gemengd koor als voor massazang, ging 
het snel. Bij het overlijden van tuberculosepatiënt Feremans, begin 
1964, was de waardering voor het lied, intussen ook al herhaalde-
lijk op plaat opgenomen, algemeen. ANZ-voorzitter Valeer Portier 

Het was in deze bundel dat Gebed voor het Vaderland in 1949 voor het eerst in druk 
verscheen, een omstreden initiatief van Willem De Meyer. [ADVN, VBRB8614]
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Bronnen bij deze bijdrage:
Archief Algemeen Nederlands Zangverbond (BE ADVN AC528) - 
D13206; Archief Gaston Feremans (BE ADVN AC1003) - D16400; 
Archief Remi Piryns, (BE ADVN AC1058) - [in verwerking]; S. Carollo, 
Het lied der liederen, in: Doorbraak [online], <https://doorbraak.
be>, 2 juli 2017; J. Dewilde, Feremans, Gaston, in: Studiecentrum 
Vlaamse Muziek [online], <http://www.svm.be>, s.d.; G. Lauwaert, 
Over de Vlaamse Leeuw, in: Mededelingen van het Centrum voor 
Documentatie & Reëvaluatie [online], <http://mededelingen.over-
blog.com>, 11 juli 2013; Y. Meeuws, Biografische studie, in: Gaston 
Feremans herdacht, Antwerpen, 1966, pp. 23-68; R. Nauwelaerts, 
Remi Piryns 1920-2004. Bouwen aan een heel-Nederlands Vlaan-
deren, in: Neerlandia/Nederlands van Nu, nr. 108, 2004, p. 23; B. 
Rzoska, Opgesloten tussen zwart, wit en grijs. Het kamp van Lokeren 
(1944-1947), Antwerpen, 2018.

In dezelfde maand als de ruzie met Willem De Meyer, verbood Remi Piryns toneelschrijver 
Anton Van de Velde (1895-1983) om de tekst van Gebed voor het Vaderland te herwerken. 
Niet uit ‘dichterstrots’, wel omdat het in Lokeren ‘een lied van de gemeenschap’ was 
geworden. [ADVN, AC1058]

hoopte op het Vlaams Nationaal Zangfeest van mei 
dat jaar dat Gebed ooit “het nationaal lied” van de 
Vlamingen zou zijn. Als vaak gezongen lied tijdens 
Vlaams-nationale bijeenkomsten – enkel de derde 
strofe over “het prinsenvolk der oude Nederlanden”, 
de twee voorgaande zijn weinig bekend – wordt 
die oproep sindsdien regelmatig herhaald. In 2013 
typeerde organisator en publicist Guido Lauwaert 
het meeslepende Gebed als “een lied (…) dat bij 
Vlaanderen past” en het daarom verdiende de 
nationale hymne te zijn, en niet De Vlaamse Leeuw, 
sinds 1973 het officiële Vlaamse volkslied maar met 

“de kleur van verschraald bier en de smaak van een 
pekelharing op zijn retour”. Naar aanleiding van de 
meest recente 11-juliviering riep ook Sander Carol-
lo in Doorbraak op om “met voorsprong het lelijkste 
lied uit het Vlaamse repertoire” voor de compositie 
van Piryns en Feremans in te ruilen. Vooralsnog is 
het (letterlijke) toekomstmuziek voor een werk dat, 
in de woorden van de tekstschrijver, was ontstaan 

“in de troosteloze atmosfeer van een hechteniskamp”. 
Maar Feremans’ vertrouwen in april 1949 dat zijn 
lied “zijn weg [gaat] maken op een reuze-manier”, 
bleek hoe dan ook gegrond. [andreas stynen]



9

wt|tijdschrift over de geschiedenis van de vlaamse beweging 
Inhoud 2018/3

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, De hete zomer van 1917

bijdragen

Vincent Scheltiens, De zomer van 1917 in 
context

Luc Vandeweyer, “Een ruim veld voor de Stu-
dentenbeweging ligt open.” Inzake oorsprong 
en aard van de Vlaamse ‘Frontbeweging’

Romain Vanlandschoot, “Onze toestand 
dwingt ons tot spreken.” Brief van Cyriel 
Verschaeve aan kardinaal Mercier. 6 augustus 
1917

Frans-Jos Verdoodt, Roma locuta, causa 
finita?

Frans-Jos Verdoodt, Het oorlogsjaar 1917, 
de IJzersymbolen en de relativiteit van de 
IJzermythes

Rik Van Cauwelaert, ‘t volk is voogd en meester 
moede

recensie & signalement

Kardinaal Désiré Mercier, 1917. Uit: Le Cardinal Mercier (1851-1926), Bruxelles, 1927. [ADVN, VC1960]
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de meester van de studeerkamer
Hendrik Aelvoet (1913-1970)

COLLECTIE 

Sinds de taalwetten van 1921 en 1932 was de ligging van de taalgrens 
politiek belangrijk geworden. Herhaaldelijk gingen stemmen op om de 
tienjaarlijkse talentellingen (die een taalgrensgemeente van taalregime 
konden doen veranderen) af te schaffen en de taalgrens definitief vast 
te leggen (wat uiteindelijk gebeurde in 1962-1963). Informatie over de 
taalgrens was dus belangrijk – kaarten bieden daarbij niet alleen een 
snel overzicht, maar hebben ook een psychologische invloed, doordat ze 
aanspraken van identiteit en nationaliteit kunnen legitimeren.

Hendrik – kortweg Rik – Aelvoet werd jarenlang geprezen om zijn 
wetenschappelijk onderzoek naar de taalgrens en de taaltoestan-
den in België. De man van de studeerkamer, zoals men hem in de 
overlijdensberichten wel meermaals omschrijft, was een meester 
in kaarttekenen. Zijn ontwerpen werden tijdens de jaren vijftig en 
zestig veelvuldig gepubliceerd in Vlaamsgezinde bladen en kran-
ten. Zijn passie groeide vanuit een Vlaamsgezinde attitude, die zich 

volop ontplooide 
tijdens zijn jonge 
studentenjaren. 
Hij studeerde Ger-
maanse filologie 
aan de toen nog 
tweetalige Katho-
lieke Universiteit 
van Leuven en 
liet zich tijdens 
zijn opleiding 
inspireren door de 
geschriften en het 
Groot-Nederland-
se ideeëngoed 
van Pieter Geyl.

“Ik herinner mij de momenten 
waarop ik bij mijn vader op schoot 
zat en geboeid luisterde wanneer 
hij op zijn mondharmonica speelde. 

‘Kempenland, aan de Dietsche 
kroon’ [nvdr. tekst Jozef Simons & 
componist Armand Preud’homme, 
1941] is het eerste liedje dat mij met 
melodie en tekst is bijgebleven. Het 
was één van de zeldzame momen-
ten dat ik mijn vader heb weten 
zingen.” (Lieve Aelvoet, dochter)

“Ik herinner mij dat hij op vakantie 
bij een glaasje wijn mondharmo-
nica speelde of zong, hij had een mooie stem. De foto’s hier gepubliceerd, 
zijn allemaal van mijn hand. Als geen ander leerde hij mij de knepen van 
fotografie.” (Leentje Aelvoet, dochter)

Hendrik Aelvoet werd geboren in Leuven in 1913 en bleef zijn leven 
lang honkvast. Hij huwde in 1938 met Marcella Jolling. Het gezin 
telde drie kinderen. Zijn kostwinning bestond uit lesgeven. Als leraar 
was hij achtereenvolgens verbonden aan de Koninklijke Athenea 
van Turnhout, Antwerpen, Deurne, Leuven en Tienen. Tijdens het 
interbellum engageerde Aelvoet zich in verscheidene flamingan-
tische organisaties. Zo was hij gedurende zijn studententijd actief 
in het Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond (AKVS) en 
was hij van 1935 tot 1940 lid van de Duitsch-Vlaamsche Arbeids-
gemeenschap (DeVlag), een culturele vereniging die was ontstaan 
in Vlaamse en Duitse studentenmilieus en die tijdens de bezetting 
vervelde tot een collaborerende organisatie. Aelvoet evolueerde 
met een deel van de Vlaamse beweging mee naar de Nieuwe Orde-
gedachte die uitmondde in de collaboratie. Hij werd lid (1938-1942) 
van het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV) en sloot zich aan bij de 

Voor de meester van de 
studeerkamer nam het 
bureau in de woning 
een belangrijke plaats 
in, s.d. [Collectie familie 
Aelvoet]

Aelvoet voorzag elke kaart van een gedetail-
leerde legende. Met symbolen en kleuren 
bracht hij zijn bronnenmateriaal over op de 
plattegronden. (zie volledige kaart op p. 12) 
[ADVN, AC280]
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Vlaamsche Leraarsbond van het officieel middelbaar 
onderwijs, dat tijdens de oorlog behoorde tot de 
Arbeidsorde (afdeling Volksopvoeding). Daarnaast gaf 
hij in 1941 enkele maanden Nederlandse uitspraakleer 
aan jonge rekruten in de Kaderschool van het VNV. 
Halverwege de bezetting distantieerde hij zich van de 
collaboratiepolitiek en gaf hij zijn VNV-lidmaatschap 
op. In september 1944 werd Aelvoet opgepakt, in 
verdenking gesteld en drie maanden in voorarrest 
geplaatst. Onder meer zijn lidmaatschap bij het VNV 
en de Arbeidsorde werden hem ten laste gelegd. Als 
sanctie werd hij uit zijn burgerrechten ontzet en dus 
geschorst als leraar. In 1948 werd hij in zijn rechten her-
steld en kon hij opnieuw aan de slag als onderwijzer, in 
het Atheneum van Tienen.

“Als kind leerde hij mij hoe ik een penseel kon hanteren en 
hoe ik met een draaibeweging tussen duim en wijsvinger, 
gesteund met de middenvinger een heel mooie scherpe 
punt kon maken terwijl ik waterverf uit het potje nam en 
zo netjes langs de tekenlijnen kon kleuren. Schilderen en 
tekenen heb ik hem veel zien doen. Hij hield ervan om 
tijdens de vakantieperiodes de Noordzee en haar duinen 
te schilderen. Op menige wandeling onderweg schetste 
hij kerken, landschappen, boerderijen of bossen. Hij voor-
zag zijn werkjes steeds van een plaatsnaam, een datum 
en onderaan links of rechts de letters HA.” (Lieve Aelvoet, 
dochter)

Ondanks de moeilijkheden die het gezin Aelvoet te 
verwerken kreeg na de oorlog, bleef Hendrik niet bij 
de pakken neerzitten. In zijn bureau werkte hij naarstig 
aan een beginnend onderzoek rond de Romaans-Ger-
maanse taalgrens in België. Zijn werk liet hij voor een 
eerste keer publiceren in 1952 in Wetenschappelijke 

Aelvoet was een gepassioneerd schilder. Veel van zijn werken worden 
bewaard door de kinderen. Boven: Kasterlee, 1945 – onder: Knokke-Heist, 
1930. [Collectie familie Aelvoet]
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Tijdingen. Het artikel Taalgrenzen in Over-
maas werd geïllustreerd met een land-
kaart die hij zelf had getekend. Zijn kaart 
verduidelijkte op basis van de talentelling 
van 1930 de taalgrenzen (Nederlands-
Frans-Duits) in het noordoosten van Luik. 
In het artikel stonden zowel de talentel-
ling van 1947 als de verfransingspogingen 
in het Duitstalige gebied ter discussie. Het 
artikel was een opstap naar nieuw publi-
catiemateriaal. Aelvoet kreeg onder meer 
een column in De Brusselse Post en schreef 
twee jaar lang over het verloop van de 
verfransing van de Brusselse agglomeratie. 
In 1957 werd deze 
reeks artikels ge-
bundeld in het boek: 
Honderd vijfentwintig 
jaar verfransing in 
de agglomeratie en 
het arrondissement 
Brussel (1830-1955). 
Hij staafde zijn 
onderzoek met tal 
van cijfers uit officiële 
tellingen, grafieken 
en zelf vervaardigd 
kaartmateriaal. Zijn 
onderzoeksmethode 
oogstte veel inte-
resse bij het brede 
publiek en de politiek, 
waardoor hij ook 
als spreker geregeld 
werd gevraagd. Maar 
vooral over het kaart-

materiaal, dat met veel 
precisie werd vervaar-
digd, werd de loftrompet 
gestoken. Ook andere 
Vlaamsgezinde bladen 
zoals Het Pennoen, De 
Vlaamse Linie, Overmaas’ 
Volksblad en De Standaard 
toonden gretig interesse 
en publiceerden de land-
kaarten van Aelvoet.

“Hij was absoluut een 
stilteminnende man. Ik was 
gedurende enkele jaren zijn 
wandelkameraadje. Tij-
dens de vele wandelingen 
voelden we ons zeer hecht, 
helemaal één en toch werd 
er nauwelijks gesproken”. 
(Leentje Aelvoet, dochter)

Beide kaarten tonen Aelvoets interesse voor de taalgren-
zen en -problematiek in België, 1951 en 1954.
[ADVN, AC280]
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“Zondags ging mijn vader geregeld wan-
delen, weer of geen weer, ik ging ‘verplicht’ 
mee. Nadien moest ik altijd een opstelletje 
schrijven over onze tocht”. (Johan Aelvoet, 
zoon)

Aelvoets interesse voor de Vlaamse taal-
strijd kreeg verder vorm in de verschei-
dene engagementen die hij aanging. Zo 
maakte hij tussen 1959 en 1961 deel uit 
van de Vaste Commissie voor Taaltoe-
zicht die belast werd met de controle 
op het correcte taalgebruik in bestuurs-
zaken. Daarnaast was hij lid van het 
Verbond der Vlaamse Academici (VVA), 
een belangengroep die fungeerde als 
drukkingsgroep bij de politieke besluit-
vorming. Door zijn betrokkenheid kon 
hij jarenlang deelnemen aan de politieke 
dialoog rond de vastlegging van de taal-
grens, de nieuwe taalwetgeving en de federale staatshervormingen. 
Als VVA-secretaris (1957-1968) bouwde hij relaties op met politici, 
veelal ondersteunend en adviserend, en vertegenwoordigde hij het 
VVA in het Vlaams Aktiekomitee voor Brussel en Taalgrens (1959-
1964), het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV, °1964) 
en het Nationaal Komitee 5 November (1965-1967). Hoewel zijn tijd 
vanaf dan deels werd ingenomen door de vele besprekingen en on-
derhandelingen bleef Aelvoet de taalgrensproblematiek onderzoe-
ken. In zijn vrije tijd ging hij ter plaatse grensbewoners interviewen 
en maakte hij wandelingen door grensgemeenten om de bestaande 
situatie te doorgronden. Zijn persoonlijke bevindingen verwerkte 
hij nadien in minutieus uitgetekende taalgrenskaarten voorzien van 
historische notities.

“Hij verloor zijn eigen vader op twintigjarige leeftijd. Als oudste van vier 
moet dat een immense invloed hebben gehad. Mijn vader was een trouw 
familieman. Hij had het moeilijk met het feit dat zijn ene broer naar 
Congo vertrok en de andere ging wonen in het Franstalige Schaarbeek”. 
(Leentje Aelvoet, dochter)

Nadat de taalgrenswet in 1963 officieel werd 
vastgelegd en de kwestie Leuven Vlaams in alle 
hevigheid losbarstte, liet Aelvoet opnieuw zijn 
stem horen. Zo schreef hij in juni 1965 het be-
toog De Franse universiteit te Leuven en Vlaams-
Brabant, een pamflet dat via het VVA werd 
doorgesluisd naar de Belgische bisschoppen. 
Het stuk bekritiseerde de Franstalige invloeden 
op de Leuvense universiteit en de geleidelijke 
verfransing van de provincie Brabant. Aelvoet 
zette zijn betoog kracht bij door de taalsituatie 
van de bekende driehoek Leuven-Brussel-Waver 
in een kaart te gieten. Hij was zo de eerste die 
aan de hand van een tekening zichtbaar wees 
op de verfransing binnen de driehoek, die vol-
gens de Franstalige Leuvense professor Michel 
Woitrin op lange termijn sowieso zou uitgroeien 

tot een toekomstig Groot-Brussel.

“Tijdens de zomervakanties verbleven we met de ganse familie vier tot 
zes weken aan zee, meestal in Duinbergen. Met de Volkswagen Kever 
was dat in die tijd een hele onderneming. Later toen vader zich meer 
interesseerde in buitenlandse taalgrenzen werden de zomervakanties 
hierop aangepast. De reis naar Zuid-Tirol werd een driedaagse tocht met 
geregelde haltes onderweg. Hij verdween dan even, terwijl wij in de wa-
gen zaten te broeden. Uiteraard ging hij op vraagtocht bij de plaatselijke 
bevolking over de spraakgewoontes, en zo meer”. (Johan Aelvoet, zoon)

Doorheen zijn carrière raakte Hendrik Aelvoet ook gepassioneerd 
door taalgrenzen en taaltoestanden buiten België. In korte tijd 
plaatste hij zijn Germaans-Romaanse taalgrensonderzoek in Euro-
pees perspectief. Zo was hij erg geïntrigeerd door de taalproblema-
tiek in Zuid-Tirol, een strijd tussen Duits- en Italiaanstaligen die veel 
gelijkenissen vertoonde met de situatie in België, vooral dan met de 
Oostkantons. Hij publiceerde meermaals over de situatie in Zuid-Tirol 
waaronder de studie Tirol en de Germaanse-Romaans taalgrens in 

Portretfoto, winter 1963. [Collectie familie Aelvoet]
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West-Europa in het Heel-Nederlands jongeren- en vormingstijdschrift 
Nieuw Vlaanderen (1968). Voor de kleine Duitstalige gemeenschap 
in eigen land zette Aelvoet zich in voor initiatieven en verenigingen 
die het behoud van de Duitse taal en cultuur nastreefden. Hij kende 
de Nederlands-Duitse taalgrens evenveel waarde toe als de druk 
besproken Nederlands-Franse taalgrens.

“Op de eerste verdieping van het huis in de Frederik Lintsstraat lag het 
vol met landkaarten. Op het gelijkvloers was zijn bureel. Daar stond een 
indrukwekkend groot bureau, een hele reeks boekenrekken, een lekkere 
warme kolenkachel en een grote aangename zetel”. (Johan Aelvoet, 
zoon)

In 1968 bood Hendrik Aelvoet zich aan als medewerker bij het 
Leuvens Instituut voor Naamkunde dat onder leiding stond van 
professor Henri Draye. Op de afdeling taalgrensonderzoek richtte 
Aelvoet er mee een vakbibliotheek in, waarbij hij groten-
deels zijn persoonlijke documentatie ter bewaring gaf aan 
het Instituut. Zijn plan om zich na zijn vervroegd pensioen 
volledig te kunnen wijden aan de taalgrensstudie werd 
gedwarsboomd door gezondheidsproblemen. Voordrach-
ten schoof hij door naar Willy Kuijpers die in zijn plaats het 
Vlaamse land doorkruiste met zijn onderzoek en kaartma-
teriaal. In 1968 gaf Aelvoet eveneens te kennen zijn rol als 
secretaris van het VVA niet meer te kunnen vervullen. Op 
eigen vraag bleef hij wel actief in de Centrale Raad van het 
VVA en in het OVV. Geheel onverwacht overleed hij op 11 
januari 1970.

“Twee dagen voor hij stierf, wandelde ik samen met mijn vader 
naar het Heverleebos. ‘Je moet je lichaam moe maken’, zei hij, 

‘ga die helling even alleen naar boven, ik zal hier beneden op je wachten.’ 
Omkijkend zag ik hem nog net een pilletje slikken voor zijn hart”. (Lieve 
Aelvoet, dochter)

Het ADVN bewaart diverse stukken over Hendrik Aelvoet. Vooreerst 
is er het persoonsarchief (BE ADVN AC280) waarin volgende stukken 
zitten vervat: documenten (zoals briefwisseling, klachtendossiers en 
verslagen van vergaderingen) afkomstig van zijn deelname aan de 
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (1959-1960), zijn repressiedos-
sier (1940-1953), bijdragen en artikels over onder meer de taalgrens 
en de taalverhoudingen in de Brusselse agglomeratie (1952-1962) 
en knipsels naar aanleiding van zijn overlijden (1970). Verder zijn er 
ook nog stukken terug te vinden in het Archief Vlaams Aktiekomitee 
Brussel en Taalgrens (BE ADVN AC15) waar hij als VVA-secretaris een 
belangrijke rol in opnam. Tot slot wordt zijn persoonsarchief be-
kroond met een bijzonder mooie kaartencollectie die ons een perfect 

Pagina hiernaast: Vanuit zijn belangstelling voor de Duitse taal en cultuur werd 
het Germaans-Romaanse taalgrensonderzoek één van zijn stokpaardjes, s.d. 
[ADVN, AC280]

Rechts : De kinderen van Hendrik Aelvoet groeiden op in het huis in de Frederik 
Lintsstraat in Leuven, 1949 [Collectie familie Aelvoet]

Uiterst rechts: Aelvoet in wandeltenue op één van zijn vele expedities, s.d. 
[Collectie familie Aelvoet]
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beeld geeft van Aelvoets levenswerk. De collectie bestaat uit een 
heuse verzameling documentatiemateriaal en een 400-tal kaarten 
die hij eigenhandig tekende en inkleurde. [sophie gyselinck]

Voor dit artikel maakte het ADVN gebruik van de persoonlijke herin-
neringen van Aelvoets drie kinderen: Lieve, Leentje en Johan. Sommige 
van hun anekdotes werden mee opgenomen in de bijdrage en verrijken 
net als de illustraties deze tekst. Deze aanpak past binnen een groeiende 
participatie van de erfgoedgemeenschap aan de werking van het ADVN, 
een taak die de instelling met veel zorg opneemt.

Met bijzonder veel dank aan Lieve, Leentje en Johan Aelvoet. 

Bronnen bij deze bijdrage:
Archief Hendrik Aelvoet (BE ADVN AC280); Archief Vlaams Aktiekomitee Brussel en Taalgrens 
(BE ADVN AC15) ; H. Aelvoet, Taalgrenzen in Overmaas, in: Wetenschappelijke Tijdingen, jg. 12, 
1952, nr. 7, pp. 246-258; H. Aelvoet, Honderd vijfentwintig jaar verfransing in de agglomeratie 
en het arrondissement Brussel (1830-1955), Brussel, 1957; K. De Witte, Aelvoet, Hendrik, in: 
NEVB, Tielt, 1998, p. 226.

Boven: Vakantietekeningen werden door Aelvoet nu en dan omgetoverd tot nieuwjaarswen-
sen, s.d. [Collectie familie Aelvoet] 

Rechts: Het ADVN bewaart tientallen ingekleurde kaarten van de hand van Hendrik Aelvoet 
over de taalsituatie in de Oostkantons, 1953. [ADVN, AC280]
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Waar mogelijk probeert het ADVN onder-
zoek en publiekswerking te combineren. 
De lezingenreeks ‘Dialoog in het ADVN’ is 
reeds jarenlang een gevestigde waarde 
en dit najaar komen we met een nieuw initia-
tief: het Leesforum. Opzet van dit evenement 
is een gesprek tussen experts en geïnteres-
seerden over een afgebakend onderwerp, 
op basis van enkele (recente) publicaties in 
verband met de Vlaamse beweging. 

leesforum
Hugo Claus, collaboratie en repressie

miroslav hroch
NISE publiceert de intellectuele autobiografie van Hroch

De inhoudelijke uitwerking is in handen 
van de redactie van WT. Tijdschrift over de 
geschiedenis van de Vlaamse beweging. In 
dit Clausjaar kiest zij voor het thema ‘Hugo 
Claus, collaboratie en repressie’. De eerder 
dit jaar verschenen kritische editie van de 
roman De verwondering en de ontdekkin-
gen omtrent Claus’ vermoedelijke lidmaat-
schap van de collaborerende Vlaamsche 
Jeugd zijn slechts enkele aanzetten tot een 

boeiend debat tussen (en met) professoren 
Kevin Absillis, Bruno De Wever en Georges 
Wildemeersch.

Hou alvast dinsdagavond 27 november vrij 
in uw agenda. Welke publicaties aan bod zul-
len komen en andere details rond dit eerste 
Leesforum volgen binnenkort via de digitale 
kanalen van het ADVN (website, nieuwsbrief 
en Facebook). [redactie]

De Tsjechische historicus Miroslav Hroch 
(°Praag, 1932) heeft het onderzoek naar 
nationale bewegingen en nationalisme op 
belangrijke wijze beïnvloed, ook in Vlaande-
ren. Er werd dan ook wereldwijd al heel wat 
over hem gepubliceerd. Maar niet zo bekend 
is onder welke omstandigheden zijn weten-
schappelijk pad over de afgelopen vijftig jaar 
verlopen is; met name hoe hij ondanks de 
beperkingen opgelegd door het communis-
tische regime toch zijn bekende drie-stadia-
theorie kon ontwikkelen en hoe dat ook in 
het Westen verspreid geraakte.
NISE, de internationale associatie van vorsers 
en instellingen voor de studie nationale be-
wegingen, die gecoördineerd wordt vanuit 
het ADVN, brengt nu in de Essays-reeks, vijf-
tig jaar na de publicatie van Hrochs’ baanbre-
kende werk (Die Vorkämpfer der nationalen 
Bewegung bei den kleinen Völkern Europas: 

Eine vergleichende Analyse zur gesellschaftli-
chen Schichtung der patriotischen Gruppen) 
het boeiende verhaal van diens intellectuele 
reis. Hroch is immers vanaf het begin een 
zeer actief lid geweest van NISE.
De tekst werd van het Duits manuscript 
naar het Engels vertaald door Joep Leerssen 
(Universiteit van Amsterdam) en voorzien 
van een persoonlijke introductie door John 
Breuilly (London School of Economics and 
Political Science-LSE en voorzitter van ASEN). 
Het boekje bevat tevens een uitgebreide 
bibliografie en een biografische steekkaart.
De publicatie werd aan de Karelsuniversiteit 
in Praag op 30 augustus 2018 voorgesteld in 
aanwezigheid van de autobiograaf. Aan-
sluitend volgt een debat met historici uit 
Centraal-Europa rond de situatie voor weten-
schappelijk historisch onderzoek in het licht 
van toenemend illiberale regimes in de regio.

De publicatie kan besteld worden bij het 
ADVN voor 19,50 euro (excl. verzendkosten).
M. Hroch, Studying nationalism under chan-
ging conditions and regimes. An intellectual 
autobiography, Antwerp, Peristyle, 2018, 
94 pp., ISBN 9789492639226. [luc boeva]

KORT
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KORT

nieuwe depotruimte

be.land in het advn

Dankzij de honderden overdrachten van 
Vlaamsgezinde partijen, verenigingen, man-
datarissen en militanten of hun erfgenamen 
blijft de collectie van het ADVN jaar na jaar 
groeien. Hoewel het aandeel van digitale 
overdrachten gestaag toeneemt, betekent 

Vluchten is een verhaal van alle tijden. 
Maar ook gastvrijheid tegenover vluchtelin-
gen heeft in België een lange traditie. Van 
2 tot 26 oktober kan u in het ADVN gratis de 
BE.LAND-expo bezoeken. De tentoonstel-
ling kwam tot stand onder de vleugels van 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen en vertelt het 
verhaal over het gastvrij vluchtelingenont-
haal in Vlaanderen en Brussel de voorbije 
65 jaar.
Voor het project dook Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen in de archieven van midden-

dit allerminst het einde van 
de instroom van tastbaar 
archiefmateriaal. Om zijn 
omvangrijke en diverse 
erfgoedcollectie blijvend 
in goede omstandigheden 
te kunnen bewaren, heeft 
het ADVN in de voorbije 
maanden geïnvesteerd in 
een nieuw extern depot.

Omdat de beschikbare 
depotruimtes in het gebouw in de Lange 
Leemstraat sinds 2007 niet meer volstaan, 
wordt een deel van de collectie in een depot 
buiten de stad bewaard. Na eerdere uitbrei-
dingen van het extern depot in 2011 en 2014, 
heeft het ADVN dit jaar niet alleen geop-

veldorganisaties, zo ook in dat van 
het ADVN dat meewerkte aan deze 
opdracht, groef in het geheugen 
van opvanginstanties en vroeg aan 
vluchtelingen hoe zij hun onthaal 
beleefden. Dit mondde uit in een expo 
die u meeneemt in een onderbelicht 
stukje Vlaamse en Brusselse geschie-
denis. Verschillende generaties vluchtelingen 
vertellen u hoe ze hun aankomst in België 
beleefden. U ontdekt er hoe gastvrijheid de 
voorbije 65 jaar werd ingevuld.

teerd voor de huur van een grotere opper-
vlakte (1 080m2), maar ook geld vrijgemaakt 
voor een betere inrichting zoals een nieuwe 
verwarmingsinstallatie en een optimalisatie 
van de capaciteit.

Naast een ruime laad- en loszone voorziet 
een draagkrachtige platformconstructie 
ruimte voor 530 palletten en 2 200 lopende 
meter vaste rekken. Daarnaast is er ook 
ruimte voorzien voor mobiele archiefrekken 
met een totale capaciteit van 3 100 lopende 
meter, waarvan op dit moment 40% gereali-
seerd is. Deze nieuwe depotruimte moet, in 
combinatie met een collectiebeleid dat inzet 
op selectie en herbestemming, in staat zijn 
om minstens tot 2027 in de depotnoden van 
het ADVN te voorzien. [tom cobbaert]

De expo is gratis te bezoeken van maandag 
tot vrijdag van 9 tot 16u.  
De BE.LAND-publicatie is te koop aan 2 euro. 
Meer info langs be-land.be. [redactie]
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project promise fototentoonstelling
in Lebbeke en Mortsel

De fototen-
toonstelling 
Soldatengraven, 
heldenhulde 
en de Groote 
Oorlog staat 
van 1 oktober 
tot 30 november opgesteld in de openbare 
bibliotheek van Lebbeke en van 4 december 
tot 4 januari 2019 in de Sint-Benedictuskerk 
in Mortsel. U kan er de foto’s van beeldend 
kunstenaar Sam Vanoverschelde, achter-
kleinzoon van Joe English, gaan bekijken. De 
tentoonstelling is een uitloper van het gelijk-
namige boek en herdenkingsproject onder 
leiding van Frank Seberechts. Wil u graag 
meer weten over ontlening van de fototen-
toonstelling en de voorwaarden hieromtrent, 
neem dan contact op met het ADVN langs: 
publiekswerking@advn.be. [redactie]

Het wereldwijde web, dat in het da-
gelijkse leven het communicatiemid-
del bij uitstek is, vormt de dag van 
vandaag een publicatiekanaal op 
zichzelf. Met het aanbreken van het 
digitale tijdperk en de opkomst van 
online publicaties reikt het begrip ‘uitgave’ 
ruimer. Zoals voor de gedrukte publicaties, 
waarvan de bewaring verzekerd wordt door 
het wettelijk depot, moet ook voor dit deel 
een duurzaam bewaringsbeleid worden uit-
gewerkt. Het web heeft een vluchtig karakter 
waardoor veel online informatie verloren 
gaat. Om een digitale vergeetput te vermij-
den, startten de Koninklijke Bibliotheek en 
het Rijksarchief in België een pilootproject 
op in webarchivering.
Het tweejarige project Preserving Online 
Multiple Information: towards a Belgian 
Strategy (PROMISE) ging op 1 juni 2017 van 

start met als doel om een fede-
rale strategie uit te werken voor het 
bewaren van het Belgische web. De 
verschillende fases zijn: goede prak-
tijken identificeren, een pilootproject 
uitwerken, gebruikstoepassingen 

voor de wetenschappelijke studie definië-
ren en aanbevelingen uitschrijven voor de 
implementatie van een duurzame webarchi-
veringsdienst. Diverse onderzoekers zullen 
zich buigen over het selectiebeleid van de 
te archiveren websites en het wettelijk kader 
zal worden vastgelegd.
Recent brachten de projectmedewerkers een 
bezoek aan het ADVN. Kennis en ervaring 
werden uitgewisseld met het oog op verdere 
samenwerking binnen een netwerk van 
collectiebeherende instellingen. Sinds 2016 
archiveert het ADVN een 100-tal websites 
m.b.t. zijn werkdomein. [sophie bossaert]
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