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

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

Lering trekken voor de toekomst

dirk rochtus | voorzitter van het advn

(1) Michael Bröning, Lob der Nation, Berlin, 2018, 112 p.

De reeks Driekoningengesprekken is een van die vele geesteskinde-
ren die Frans-Jos Verdoodt, oud-voorzitter van het ADVN, op de we-
reld heeft gezet. Als geleerde zijn de analyse en het debat hem zeer 
genegen. Beide aspecten van het vrije wetenschappelijke denken 
zijn altijd aan bod gekomen in de gespreksonderwerpen die hij door 
kenners en opiniemakers liet aansnijden. Professor Verdoodt geeft 
de fakkel van de organisatie van de Driekoningengesprekken door 
aan de mensen die met hart en ziel verder werken aan de toekomst 
van het door hem opgerichte ADVN. Nu komt het erop aan de oude 
formule – die haar deugdelijkheid heeft bewezen – waar nodig aan 
te passen aan het veranderende tijdsgewricht. Een ideetje is om een 
historische gebeurtenis onder de loep te nemen en haar tegelijk af te 
toetsen op haar betekenis voor het heden.
Het einde van de Eerste Wereldoorlog bijvoorbeeld en alles wat in 
de nasleep ervan aan ‘revolutionairs’ is gebeurd, leveren gespreksstof 
die relevant is voor het ADVN als archief voor nationale bewegingen. 
De uitbreiding van de democratie en de gevolgen hiervan voor de in-
vulling van de natiestaat, het zelfbeschikkingsrecht en het ontstaan 
van nieuwe natiestaten: het zijn allemaal thema’s die het bestuderen 
waard blijven, ook al omdat ze ons denken over de maatschappij tot 
op de dag van vandaag beïnvloeden. Opmerkelijk zijn de parallellen 
tussen 1918 en 2018, niet in de feiten uiteraard, maar in de tenden-
sen die nu – net als toen – het ontstaan van een nieuwe wereld laten 
aanvoelen. Na 1918 verrezen talrijke nieuwe staten uit het puin van 
ineengestorte rijken. Een internationale organisatie zoals de Volken-
bond streefde – vergeefs – vreedzame geschillenregeling tussen 
staten na. Ook nu gaat de globalisering, het proces van wereldwijde 
integratie op economisch, politiek en cultureel vlak, gepaard met 
groeipijnen en vooral groeiende weerstand van burgers en staten.
Het verlangen naar zelfbeschikking kleedde na de wereldbrand van 
1918 culturele naties in tot staten; het verlangen om in de stormen 
van de globalisering te overleven doet vele mensen een eeuw later 
het belang van een eigen natiestaat, een eigen nationale identiteit, 
herontdekken of herwaarderen. Dat gebeurt zelfs in kringen waar je 
geen ‘sympathie’ voor de natiestaat zou vermoeden. Michael Bröning 
werkt voor de Friedrich-Ebert-Stiftung, een stichting die genoemd is 
naar de eerste sociaaldemocratische kanselier van Duitsland in 1918. 
Hij schreef een boekje met de titel Lob der Nation (lof van de natie).1 
Terwijl onder zijn medestanders de idee leeft dat de natiestaat een 

constructie van het verleden is en overwonnen moet worden ten 
voordele van een soort wereldgemeenschap, stelt Bröning vast dat 
de meeste mensen de globalisering als een bedreiging zien en zich 
in de natiestaat geborgen voelen. Juist omdat de natiestaat demo-
cratisch gelegitimeerd is, biedt hij de kans om de grote problemen 
van deze tijd aan te pakken. Dat is niet in tegenspraak met meer 
samenwerking binnen een Europees kader; het komt volgens Brö-
ning op goede afspraken aan over wie wat doet, de natiestaat of de 
Europese Unie.
Het verschil tussen het Europa van na 1918 en het huidige is dat er 
toen geen overkoepelende samenwerking was en de natiestaten 
tegenover elkaar stonden. Ook uit het onderzoek naar de rol van de-
mocratie en nationalisme toen en de gelijkenissen en verschillen met 
het Europa van nu kunnen we, als archief voor nationale bewegingen, 
lering trekken voor de toekomst.

Het ondertekenen van de wapenstilstand op 11 november 1918 in een treinwagon in het bos 
van Compiègne (Frankrijk). [ADVN, VKP123]
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COLLECTIE

eindelijk buiten!
Antoon Mermans tijdens zijn verblijf in het Klein Kasteeltje

De bestraffing na de Tweede Wereldoorlog van de collaboratie kende 
verschillende gezichten. De overheidsrepressie was de grootste en 
vormde de kern van de naoorlogse bestraffing. Ongeveer 100 000 
personen werden op één of meerdere manieren gestraft door de 
Belgische overheid, waarvan de helft met een veroordeling door de 
militaire rechtbanken. Het merendeel hiervan werd geïnterneerd 
in gevangenissen en provisorische centra. Deze centra kwamen tot 
stand doordat de gevangenissen de toevloed niet aankonden. Over 
het hele land werden zo in de loop van september 1944 een 170-tal 
voorlopige gemeentelijke centra voor opsluiting ingericht onder 
meer in kazernes, kampen, kloosters, scholen, fabrieken en gemeen-
tehuizen. Het hoge aantal 
gedetineerden en de beperkte 
infrastructuur vroegen echter 
een nieuwe langetermijnoplos-
sing. Deze werd gevonden in de 
oprichting van speciale interne-
ringscentra (IC), die vanaf dan 
de bestraffingen van collabora-
tie uitvoerden. Verdachten wer-
den hier met honderden tegelijk 
in een gemeenschapsregime 
opgesloten. In september 1945 
telde het land een twintigtal 
interneringscentra. Veroordeel-
den werden er voorbereid op de 
herintegratie in de samenleving, 
vanaf 1946 georganiseerd door 
de Dienst Wederopvoeding, 
Reclassering en Voogdij (DWRV). 
Deze overheidsdienst beoogde 
heropvoeding van de veroor-
deelden door middel van arbeid, 
reclassering door de organisatie 
van onderwijs en voogdij door 
middel van toezichthouders.

Dagboeken van een interneringsepisode
In deze centra verbleef Antoon Mermans (1898-1963). Mermans 
was gekend als de hoofdredacteur van het Vlaams-nationalistisch 
dagblad Volk en Staat. Hij was een journalist die na de oorlog werd 
opgepakt, geïnterneerd en na een proces werd veroordeeld tot 
levenslang, wat later werd herleid tot een straf van vijftien jaar. Mer-
mans zat, wegens collaboratie met de vijand, in totaal vijf jaar vast en 
doorliep vanaf zijn opsluiting (21 juli 1945) tot aan zijn vrijlating (22 
september 1950) meerdere gevangenissen en centra. De helft van 
zijn straftijd bracht Mermans door in de Begijnenstraat in Antwer-
pen omdat hij samen met de medewerkers van Volk en Staat in een 

collectief proces voor het Antwerpse Krijgshof 
werd gedaagd. Nadien verhuisde hij enkele 
keren tussen de gevangenissen van Brugge, 
Gent, Sint-Gillis, Turnhout en Nijvel. In het inter-
neringscentrum Klein Kasteeltje in Brussel ver-
bleef hij twee jaar. Gedurende zijn verblijf in de 
verschillende strafinrichtingen hield Mermans 
een dagboek bij met de bedoeling achteraf zijn 
mémoires te kunnen publiceren. De publicatie 
kwam er nooit.
Het dagboek van Mermans bestaat uit een 
zestal A5-schriftjes en beschrijft de periode 
vanaf zijn arrestatie tot aan zijn vrijlating. Het 
ADVN verwierf onlangs de laatste twee delen 
die lopen van 14 maart 1948 tot 5 juni 1950. 
Zijn interneringsverhaal is niet compleet maar 
geeft ons een idee hoe het dagelijks leven van 
Mermans achter de tralies er heeft uitgezien. 
Vijf jaar lang schreef hij over kleine en grote 
dingen: over de accommodatie in de gevange-
nis, het bezoek van zijn familie, de vriendschap-
pen met en het wedervaren van zijn lotge-
noten, zijn engagementen in de gevangenis, 
het politieke landschap buiten de muren, de 
heimwee naar een thuis, de uitzichtloosheid 
van zijn opsluiting en de frustraties rond zijn 
aanslepende vervroegde vrijlating. We geven 
jullie een kleine inkijk.Antoon Mermans, s.d. [ADVN, VFA206]
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Antoon Mermans werd in 1898 geboren in Lanaken 
en groeide op in Aalst. Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
studeerde hij klassieke filologie aan de door de bezet-
ter vernederlandste universiteit in Gent. Als student 
was hij actief in het flamingantische Gentsch Studen-
tencorps Hou ende Trou en maakte hij kennis met 
Antoon Jacob, Lodewijk Dosfel en Hendrik Borginon. 
Na de oorlog hield Mermans zijn studies voor beke-
ken. Hij zocht een job in het onderwijs en trouwde in 
1926 met de Waalse Virginie Van Noyen. Niet veel later 
engageerde hij zich voor de Frontpartij en werd actief 
in het Aalsterse Vlaams-nationaal netwerk. In 1930 
trad Mermans in dienst van de Aalsterse Vlaamsche 
Deposito- en Leenbank, de onderneming die financi-
eel verweven was met het radicaal-rechtse Vlaamsch 
Nationaal Verbond (VNV). Twee jaar later ging hij als 
journalist aan de slag bij het Vlaams-nationalistisch 
dagblad De Schelde dat in 1936 werd omgedoopt tot 
Volk en Staat, de officiële spreekbuis van het VNV. Nog 
geen jaar later was Mermans de hoofdredacteur en 
dirigeerde hij mee de propagandamachine van de partij. Naast het 
redactiewerk beheerde hij eveneens de drukkerij en de uitgeverij. 
Mermans ontwikkelde een onvoorwaardelijke trouw aan de partij 
en haar topmannen Staf De Clercq, later Hendrik Elias, en Reimond 
Tollenaere. In mei 1940 werd Mermans als ‘staatsgevaarlijk sujet’ 
opgepakt en met de zogenaamde ‘spooktreinen’ meegevoerd naar 
Zuid-Frankrijk. Eenmaal terug in België schreef hij zijn relaas over zijn 
verblijf in het kamp Le Vernet neer, later uitgegeven als De Parachu-
tisten van Orléans (1940). Tijdens de bezetting nam Mermans, naast 
Jan Brans, zijn rol bij Volk en Staat weer op, werd de eerste biograaf 
van Staf De Clercq en was korte tijd hoofdredacteur van het VNV-
weekblad De Nationaal-Socialist. Tijdens de bevrijding (september 
1944) vluchtte hij met zijn gezin naar Duitsland. Daar werkte hij en-
kele maanden in opdracht van de Vlaamsche Landsleiding voor het 
tijdschrift Vlaanderen Vrij. In juli 1945 werd Mermans gearresteerd en 
vastgezet. Hij kreeg levenslang, een straf die later werd herleid tot 15 
jaar. Na zijn vrijlating in 1950 werd hij opnieuw journalistiek actief. Hij 
werkte onder meer mee aan Opstanding, het orgaan van de Vlaamse 
Concentratie, en het parochieblad Kerkelijk Leven. Hij stierf in 1963.

Achter de tralies
“Men is in kamers opgesloten met ca. 25 tot 30 man per kamer. 

Geen vuur in de winter, muf in de zomer. Eén wandeling per dag 
op de gekasseide binnenplaats. Al de vensters die op de straat of 
binnenplaats uitgeven zijn gecondamneerd. (…) Een gans ande-
re atmosfeer dan te Turnhout. Radio in de cel van 11.15u tot 14u 
en den gansen avond ... eigen platen, voordrachten, lessen. Twee 
wandelingen van een uur daags. (…) Opnieuw in een celgevan-
genis met haar onverbiddelijke tucht en gebrek aan commoditei-
ten. Bezoek om de 14 in plaats van om de 8 dagen.”

Mermans werd tijdens zijn gevangenschap meermaals overgeplaatst. 
Hij ervaarde hierdoor de verschillende strafregimes die eigen waren 
aan het soort inrichting. Zo was er een wezenlijk verschil tussen de 
interneringscentra waar de gevangenen zich enigszins vrij over het 
terrein konden bewegen en de gevangenissen waar dit nauwelijks 

Staf De Clercq (3de van links) ontving op 28 mei 1941 in het VNV-hoofdkwartier enkele weg- 
gevoerden uit het kamp van Le Vernet. Op de foto staan o.m. Antoon Mermans (1ste van 
links), Karel Peeters (2de van links) en Jan Timmermans (3de van rechts). [ADVN, VFA363]
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mogelijk was. Gevangenissen waren goed gestructureerd en kenden 
een strenge discipline. De opsluiting in cellen droeg hier aan bij. 
In de interneringscentra leefden gedetineerden meer in groep en 
kregen zij andere voorschriften opgelegd. Gevangenen die dikwijls 
werden overgeplaatst, profiteerden nu en dan eens van een milder 
klimaat.

“Voor de eerste maal bezoek achter tafel! Voor de eerste maal se-
dert drie jaar Viny, Paul, Magdaken en Toniaken aan het hart kun-
nen drukken!”

Mermans ontving geregeld bezoek van zijn vrouw en kinderen. Het 
waren gelegenheden waarnaar werd uitgekeken en die nadien diep 
werden gekoesterd. In de gevangenissen gebeurde bezoek achter 
tralies en glas en was fysiek contact niet toegestaan. In de interne-
ringskampen was zo’n afscheiding niet mogelijk en gebeurde bezoek 
gewoon achter een tafel. Afhankelijk van het reglement mochten 
gedetineerden één à twee keer per maand naaste familieleden 
ontvangen.

“De Welfare verzorgde een Wagner-namiddag. (…) Een attrac-
tie! Dezen namiddag werd ons een filmuurtje aangeboden. Pas 
moins que sa! (…) De slotherhaling van Goethe’s ‘Oer-Faust’ in 
vertaling bijgewoond. Een initiatief van de Welfare in de gegeven 
omstandigheden en met de voorhanden middelen.”

Voor velen was, net zoals voor Mermans, de verveling in gevangenschap ondraaglijk. 
Schrijven werkte voor hem therapeutisch. Het was een manier om de tijd zo nu en dan te 
kunnen vergeten. Een dagboek, corresponderen met het thuisfront en zijn journalis-
tieke activiteiten binnen de gevangenismuren hielden zijn pen scherp.

De Welfare ontstond als een vorm van zelfbestuur en kreeg binnen het gevangeniswe-
zen een aantal sociaal-culturele taken en sportactiviteiten in handen. [ADVN, D244]

Overbevolking in de strafinrichtingen bemoeilijkte soms dagdagelijkse behoeften zoals 
voedsel en hygiëne. Het waren problemen die ook Mermans aan den lijve ondervond. 
Door slechte luchtventilatie braken geregeld ziektes uit. Gedetineerden zaten te dicht 
opeen, waardoor besmettelijke ziekten, luizen of vlooien zich gemakkelijk konden 
verspreiden.
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De Welfare, die voor ontspanning zorgde in de centra, werd 
volledig georganiseerd door de gedetineerden. Zij boden op 
moreel gebied hulp en voorzagen allerlei sociale en culturele 
activiteiten. Deze vorm van vrijetijdsbesteding werd bekos-
tigd door de gevangenen die hiervoor een deel van hun loon 
afstonden. De overheid betaalde niet mee aan de activiteiten die 
door de Welfare werden georganiseerd. Er werd onder meer geld 
ingezameld door een bijdrage te vragen bij een bioscoopbezoek of 
toneelvoorstelling. Deze vorm van zelfwerkzaamheid werd gezien als 
een belangrijk deel van de heropvoeding.

“Ik word elke vrijdag avond en soms de zondag namiddag ontbo-
den op de school, een instelling opgericht door de Cie. Hansen 
[William Hanssens, directeur DWRV], waar tal van cursussen 
gegeven worden. (…) Aan de directie voorgesteld bepaalde les-
sen te geven aan de medegevangenen, zoals de wederopvoeding 
zulks voorziet.”

Het DWRV organiseerde het onderwijs voor gedetineerden, dat 
werd gezien als een belangrijke taak in de heropvoeding. Gedeti-
neerden onderwezen andere gedetineerden door lezingen te geven, 
vaak in de Engelse of Franse taal. Ook vakopleidingen die het doel 
hadden gevangenen te herscholen, moesten mensen na hun vrijla-
ting de mogelijkheid geven opnieuw het arbeidscircuit te betreden. 
Mermans volgde nu en dan onderwijs in het IC Klein Kasteeltje. Hij 
was een vurige voorstander van dit initiatief.

“Ik werd aangeduid als hoofdopsteller van het maandblad ‘Het 
Klein Kasteel’ en belandde in kamer 110A op het gelijkvloers. (…) 
Wij arbeiden zondag en in de week, van 8u tot 11u30, van 13u tot 
17u en van 18u tot 20u30. De verstandhouding op de redactie is 
uitstekend. (…) Geruchten doen de ronde dat ons IC in de loop 
van het jaar zal opgedoekt worden om plaats te ruimen voor een 
legeropslagplaats. (…) Het bericht wordt bevestigd dat de druk-
kerij eerlang naar de gevangenis van Nijvel zal overgebracht wor-
den.”

Het IC Klein Kasteeltje in Brussel had vanaf 1947 een eigen krant 
die in het Frans en Nederlands verscheen: Het Klein Kasteel/Le Petit 

Château. Het tijdschrift werd door de gevangenen geschreven, 
gezet en gedrukt. De artikels waren van zeer uiteenlopende aard. 
Er verschenen geschiedkundige bijdragen en er was steevast een 
juridische rubriek waar kwesties werden behandeld die betrek-
king hadden op de strafmaat van de gevangenen. Ook de nieuwe 
beroepsopleidingen werden onder de aandacht gebracht. Veelal 
waren er verslagen rond de culturele of sportieve activiteiten in het 
kamp zelf. Van 1948 tot 1950 was Mermans hoofdredacteur van de 
Nederlandstalige editie.

Het Klein Kasteel verscheen van juli 1947 tot december 1949. In maart 1950 werd het tijd-
schrift vervangen door het Franstalige blad Relais, Journal des centres et des prisons. Het 
bijblad ‘t Gazetje verscheen slechts gedurende een jaar. [ADVN, VY57]
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“Gisterenochtend werden drie personen te Luik en één te Leuven 
terechtgesteld. Haast 5 jaar na de bevrijding, op een ogenblik dat 
men redelijkerwijze kon aannemen dat het gedaan was met exe-
cuteren. De onrust onder de verscheidene honderden terdood-
veroordeelden, die nog niet begenadigd werden, gaat hernemen. 
(…) Sedert maanden ben ik bezeten van de doodsgedachte. De 
dood is op zichzelf niet vreesaanjagend maar de 
dierbaren in nood te weten is hard.”

De terdoodveroordelingen troffen Mermans hard. Hij 
vermeldde ze steevast in zijn dagboek, voorzien van 
de nodige kanttekeningen. Tussen november 1944 
en augustus 1950 stierven er in België 242 personen 
voor het vuurpeleton. Het ging om veroordeelden 
aan wie geen gratie verleend werd. Omdat het nut 
van deze straf veel vragen opriep, werd in 1950 be-
slist een executiestop door te voeren. Vanaf dan zette 
men elke doodstraf om in levenslang.

“Op nieuwjaarsdag ontving ik een schrijven van de Do-
meinen, me aanmanende onmiddellijk 10.000.000 + 

500.000 fr. te storten, zoniet zouden ze beslag leggen op 
1/5 van mijn wedde. Le ridicule ne tue point! (…) Mama zat 
tot over de oren in de schuld. Wist niet meer waarin noch 
waaruit. De stortingen aan de fiscus waren fataal. (…) Aan 
Viny [zijn echtgenote] heb ik aangeraden zich in verbin-
ding te stellen met het sekwester. (…) Het sekwester zal het 
restant van de oorlogsbelastingen vereffenen.”

In sommige gevallen legde de overheid de veroordeelden 
vermogensancties op, gaande van geldboetes over scha-

devergoedingen aan de Belgische Staat tot verbeurdverklaringen 
en speciale belastingen op oorlogswinsten. Om deze bedragen te 
innen, kon de staat de bezittingen van verdachten onder sekwester 
plaatsen, een vorm van dwangbeheer. Ook de familie van Mermans 
kreeg ermee te maken. Hun financiële toestand was erg hachelijk 
met torenhoge gerechtskosten en een inboedel die onder sekwester 
werd geplaatst. De oudste kinderen namen vrij vroeg de financiële 
last van het gezin op hun schouders.

“Woensdag mijn vrouwtje op bezoek. Ik trachtte haar diets te ma-
ken dat van een invrijheidsstelling of strafvermindering in 1949 

Gevangenen ontvingen van de thuisbasis nu en dan pakketten met boeken, sigaretten, 
spelletjes, schrijfpapier, teken- en knutselmateriaal of voedsel. Vooral de voedselpak-
ketten waren wegens de schaarste erg in trek. Het aantal pakjes en het gewicht van 
de pakketten werd onderworpen aan een reglementering. Vele zaken werden daarom 
onderling gedeeld.

De gevangenis van Turnhout werd gebouwd tussen 1905 en 1908. 
[ADVN, VPR77]



9

ONDERZOEK

Bronnen bij deze bijdrage: K. Aerts, “Repressie zonder maat of 
einde?” De juridische reïntegratie van collaborateurs in de Belgische 
staat na de Tweede Wereldoorlog, Gent, 2013; K. Aerts, D. Luyten, 
B. Willems, P. Drossens & P. Lagrou, Was opa een nazi? Speuren naar 
het oorlogsverleden, Tielt, 2017; H. Grevers, Van landverraders tot 
goede vaderlanders. De opsluiting van collaborateurs in Nederland en 
België, 1944-1950, Amsterdam, 2013; E. Bruyneel, Dagboek achter 
tralies. De evolutie van het Belgische gevangenisregime tussen 1944 
en 1950, Merksplas, 2006; BE ADVN AC422 Fonds Repressie; Een 
virtueel platform over België en zijn inwoners tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, Belgium WWII: www.belgiumwwii.be ; Op zoek naar 
meer informatie omtrent Antoon Mermans tijdens zijn gevangen-
schap? Het Algemeen Rijksarchief bewaart het opsluitingsdossier 
van Mermans, aangevuld met een moreel dossier en antropologisch 
onderzoek dat een kijk geeft op het leven en de persoonlijkheid 
van de gedetineerde voor en tijdens de hechtenis. Het dossier 
raadplegen kan na het invullen van een onderzoeksverklaring.

niets zou in huis komen en het wel half 1950 
zou worden. Het was haar een pijnlijke slag. (…) 
Meester De Baeck vraagt me hem een ontwerp 
van genadeverzoek te laten geworden.
Mijn dierbaren wisten me mee te delen dat, in-
gevolge het geneeskundig verslag, het kabinet 
van de minister aarzelt tussen de overplaatsing 
naar M. [Merksplas] of de voorlopige invrijheid-
stelling. Dit laatste is ‘Zu schön um Wahr zu sein!’ 
(…)”

Genade of gratie liet toe om een straf om te zet-
ten in een lichtere straf of zelfs volledig kwijt te 
schelden. In 1946 werden door de overheid de 
eerste initiatieven tot strafvermindering geno-
men. De voorlopige en voorwaardelijke invrij-
heidstelling kortte de feitelijke duur van gevan-
genisstraffen in. Mermans moest meer dan 5 jaar 
wachten vooraleer hij in voorwaardelijke vrijheid 
werd gesteld. Zijn vrouw echter probeerde reeds 
een jaar eerder haar echtgenoot voorlopig vrij te 
krijgen door zich te verhalen op zijn wankele ge-
zondheid. Het mocht echter niet baten. Mermans 
kwam uiteindelijk op vrije voeten dankzij de wet-
Lejeune na een derde van zijn gevangenisstraf te 
hebben uitgezeten. [sophie gyselinck]
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surname canadian, first name belgian
De Belgo-Canadian Association op het Metro Toronto International Caravan Festival

COLLECTIE 

Exact zeventig 
jaar geleden had 
de Belgische 
consul in Toronto 
(Canada), Majoor 
Bernhard Day, 
verschillende 
residenten uit de 
stad en de nabu-
rige gemeente 
Scarborough 
uitgenodigd voor 
een koffiebe-
zoek. Aanleiding 
voor de invitatie 
was de recente 
instroom van 
Belgische ‘oorlogsbruiden’ in de regio. Deze 
vrouwen waren, al dan niet met goedkeuring 
van hun ouders, tijdens en na de Tweede 
Wereldoorlog getrouwd met een Canadese 
soldaat en samen met hun echtgenoot na 
de oorlog naar het Noord-Amerikaanse 
continent verhuisd. Deze sprong in het diepe 
vereiste echter een zware inspanning van de 
vrouwen: niet alleen lieten ze hun gekende 
sociale en culturele wereld achter, ze kwa-
men mede door een gebrekkige beheersing 
van de taal vaak in een sociaal isolement 
terecht. Het is dan ook vanzelfsprekend dat 
niet elke oorlogsbruid een happy ending 
kende en enkelen na verloop van tijd zelfs 
terugkeerden naar hun thuisland.

Om gehoor te geven aan deze sociale 
problematiek vroeg Day aan de Belgische 
residenten of het niet mogelijk was een 
club of associatie op te richten. Het was de 
aanzet voor de oprichting van de Belgo-

Canadian Association 
(BCA), officieel gesticht op 
25 februari 1948. De BCA 
(wiens archief raadpleeg-
baar is in het ADVN) had 
van bij de aanvang een 
dubbele doelstelling. Het 
wilde een “meeting-ground” 
geven aan de 

“Belgian-born 
now residing 

in Toronto and vicinity, their 
husbands and wives and their 
children”, onder meer door het 
organiseren van concerten, 
picknicks en galabals. Tegelij-
kertijd wilde het, in de woor-
den van haar eerste voorzitter 
Majoor Roger Guyot, “beyond 
the usual aims of a Veterans’ 
Association” gaan. De BCA zag 
het immers als haar taak “to 
make the [Belgian-born] better 
Canadians.” Dit bevorderde niet 
alleen de Belgisch-Canadese 
relaties, maar had ook een 

“great civic value” ten opzichte 
van de Canadese samenleving 
waar de veteranen en oor-
logsbruiden nu onderdeel van 
waren. Het wilde haar leden de 
mogelijkheid en ruimte bieden 
een symbiose te vormen tus-

sen hun oude en nieuwe identiteit. Hierbij 
primeerde door de verschillende afkomst 
van de bruiden en veteranen de nadruk op 
het Belgische over een specifiek Vlaamse of 
Waalse identiteit. Of zoals Yvonne Kennedy-
Rutten, oorlogsbruid en jarenlang voor-
zitster en drijvende motor van de BCA het 
verwoordde: “it was like a rebirth of a small 
nation whose surname is now Canadian, but 
his first name remains Belgian.”

De Caravan is op komst
Een bij uitstek perfecte gelegenheid om 
deze doelstelling te onderstrepen was het 

Metro International Ca-
ravan (‘Caravan’) festival. 
Caravan was een festival 
dat sinds het einde van 
de jaren zestig jaarlijks 
op verschillende locaties 
in Toronto en de nabu-
rige gemeentes werd 
georganiseerd. Zoals de 
wereldtentoonstellingen 

– Canada had in 1967 
in Montreal een expo 
georganiseerd om zijn 
honderdjarig bestaan 
te vieren – bestond de 
Caravan uit verschillende 
paviljoenen. Een bezoe-
ker kon met een ticket 
(een ‘Caravan passport’) 
tien dagen lang door-

Aankondiging van de oprichting van 
de Belgo-Canadian Association in 
de krant Toronto Star in maart 1948. 
[ADVN, D16568]

Folder voor Caravan in 1975. De 
nadruk in de folder, en Caravan 
in het algemeen, lag op de 
samenkomst van verschillende 
naties en culturen in Toronto. 
[ADVN, VFE94]
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heen de stad reizen om de 
paviljoenen te bezoeken 
die opgericht en uitgebaat 
werden door verschillende 
lokale culturele associaties. 
In de paviljoenen, die ver-
noemd werden naar een 
stad van de plaats van her-
komst, kon de bezoeker 
meer te weten komen over 
de lokale cultuur, ofwel 
door drank en eten, ofwel 
door traditionele culturele 
praktijken. De Caravan 
had in de snel groeiende 
stad Toronto duidelijk 
een leemte opgevuld, 
aangezien ze van bij haar 
eerste jaar een direct hit was en een jaar later 
al bijna een half miljoen bezoekers mocht 
verwelkomen. Het duurde bijgevolg niet 
lang voordat het festival nieuwe culturele 
organisaties en paviljoenen aantrok. Zo ook 
de BCA.

Wij, de vergeten groep
In 1973 zou de Belgische associatie voor een 
eerste keer deelnemen aan de Caravan. In 
de lokale ijsschaatsbaan – een van de meest 
prominente symbolen van de Canadese cul-
tuur – van Scarborough werd het paviljoen 

‘Brussels’ opgericht, mede omdat de BCA 
meende dat Brussel enige bekendheid ge-
noot bij de Canadese bezoekers. Een onver-
hoopt succes zou de BCA’s eerste deelname 
aan de Caravan echter niet worden. Niet 
alleen zou ze maar net de kosten voor het or-
ganiseren van het paviljoen kunnen dekken, 
de leden en het comité van de BCA waren 

bovenal teleurgesteld door het 
gebrek aan interesse vanuit België 
zelf. In reactie op deze onverschillig-
heid greep Yvonne Kennedy-Rutten 
naar de pen om een vurig pleidooi 
te houden in de Vlaamse kranten.

In twee verschillende opiniestuk-
ken verwoordde de voorzitster van 
de BCA de ontgoocheling van de 
Belgische Canadezen: “Wij voelen 
ons werkelijk in de steek gelaten door 
de overheid der Belgische provincies.” 
De verschillende besturen hadden 
de brieven van de associatie tijdens 
de organisatie van haar paviljoen 
onbeantwoord gelaten, waardoor 
de BCA maar op weinig steun kon 
rekenen om culturele producten 
(zoals bijvoorbeeld folkloristische 
kostuums) in het paviljoen tentoon 

te stellen. Daarenboven kaartte Kennedy-
Rutten ook het gebrek aan interesse van ver-
schillende Belgische bedrijven aan, hoewel 
de associatie zelf “trots [zou] zijn geweest om 
een Belgisch produkt te kunnen tentoonstel-
len of verkopen.” Met een prangende oproep 
sloot de ontgoochelde Belgisch-Canadese 
haar brief af: “Volgend jaar hopen we opnieuw 
deel te nemen aan ‘Caravan’. Wat hebben de 
Belgische overheid, handel en industrie te 
bieden? Of moeten we volgend jaar een groot 
bord plaatsen met de woorden ‘Wij, de verge-
ten groep?’ ”

De reactie vanuit het land van herkomst zou 
niet lang op zich laten wachten. In de daar-

Boven: Opiniestuk van Yvonne Kennedy-Rutten op 8 
augustus 1973 als reactie op het gebrek aan hulp vanuit 
België voor het ‘Brussels’ paviljoen op Caravan. [ADVN, 
D16594]

Rechts: Brief van de burgemeester van Toronto, 
David Crombie, aan Yvonne Kennedy-Rutten om 
de BCA te bedanken voor haar bijdrage aan Caravan. 
[ADVN, D16594]
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opvolgende weken en maanden zouden ver-
schillende Belgische bedrijven hun steun aan 
de volgende Caravan toezeggen, waaronder 
luchtvaartmaatschappij Sabena die een gra-
tis reis naar België schonk als hoofdprijs van 
de tombola. Daarenboven had de interesse 
ertoe geleid dat, in vergelijking met het 
voorgaande jaar, de BCA nu ook in staat was 
om een bredere waaier van Belgische sou-
venirs – zoals sleutelhangers van Manneken 
Pis, de “little streaker” – aan de bezoekers te 
verkopen. Ten slotte had de verhoogde aan-
dacht voor de Belgische Canadezen tot steun 
van verschillende besturen en gerelateerde 
associaties geleid, wat resulteerde in een 
verhoogde culturele diversiteit, gaande van 
Gilles de Binche poppen tot filmmateriaal, 
folkloristische kostuums en een wielerwed-
strijd op de laatste dag van de Caravan.
Het resultaat was dat tijdens de Caravan 
van 1974 het Brussels paviljoen een breder 
gamma van culinaire en culturele praktijken 
aan de bezoeker kon aanbieden. Dat het 
aanbod op het eerste zicht voornamelijk 
bestond uit stereotiepe symbolen (bier, 
chocolade, Manneken Pis) werpt een interes-
sante blik op hoe de Belgische Canadezen 
hun Belgische identiteit vorm gaven. De con-
text van de Caravan was soortgelijk als de 
wereldtentoonstellingen en stelde in wezen 
een hyperreële versie van de nationale iden-
titeit voor. De bezoeker kreeg op basis van 
een gelimiteerd aantal herkenbare symbolen 
een algemeen beeld gepresenteerd van ‘de’ 
Belgische identiteit en cultuur. Dit is op zich 
niet verwonderlijk: de bezoeker had immers 
een resem paviljoens te bezoeken en bleef 
daardoor niet noodzakelijk erg lang in een 
bepaald paviljoen.

Tegelijkertijd echter fungeerde het paviljoen 
ook als spiegel voor de leden van de BCA. 
Het geïmporteerde bier, de wielerwed-
strijd en folkloristische kostuums boden de 
Belgische Canadezen een snapshot van hun 
Belgische identiteit en afkomst. Net in de 
context van Caravan werden de Belgische 
Canadezen, door hun deelnames aan de 
evenementen en het eten en drinken, eraan 

herinnerd dat ze én Belgisch én Canadees 
waren. Dit was immers geen vanzelfspre-
kendheid: Kennedy-Rutten verklaarde dat ze 

“met veel genoegen [probeert] om de Belgen in 
Toronto samen te houden, welke meenige tijd 
zeer hard is.” Dit kwam, volgens haar doordat 
de Belgische immigrant “his only purpose in 

Een bezoeker aan Caravan kreeg via een Passport 
de mogelijkheid verschillende paviljoenen in 

Toronto te bezoeken, waaronder Brussels dat door 
de BCA altijd werd tentoongesteld aan de hand 

van Manneken Pis, de ‘little streaker’. 
[ADVN, VGBA517-518 en VFE102]
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coming to Canada is to take advantage of the 
many opportunities the country offers to better 
himself and his children.” In dit opzicht oogde 
het op het eerste zicht onmogelijk om de 
Canadese en Belgische identiteiten met el-

kaar te rijmen en leek de BCA’s 
motivatie om van de Belgen 

“better Canadians” te maken 
te resulteren in het afzweren 
van de Belgische afkomst. 
De BCA’s jaarlijkse deelname 
aan de Caravan nuanceerde 
deze stelling echter en toont 
hoe Caravan, anders dan de 
wereldtentoonstellingen, niet 
één nationale identiteit voor-
stelde, maar een symbiose tus-
sen twee verschillende. Door 
in een hockey arena in Scar-

borough een Brussels paviljoen op te richten, 
kon de vereniging een van haar deviezen dat 
mede aan de basis lag van haar oprichting 
precies zeventig jaar geleden daardoor extra 
in de verf zetten en gedurende vele jaren 
Belgische Canadezen in Toronto en omstre-
ken een meeting ground aanbieden: “[the] 
surname is now Canadian, but his first name 
remains Belgian.” [kasper swerts]

Bronnen in deze bijdrage: Archief Belgian-Canadian As-
sociation (BE ADVN AC805); C.A. Redmann, “Janey Canuck”: 
Experiences of World War II British War Brides Who Emigrated 
to Canada, Toronto, 1995; R.P. Coulter, War Brides, in: The 
Canadian Encyclopedia, 2018; C. Jaenen, Belgian Canadians, 
in: The Canadian Encyclopedia, 2018; S. Jaumain, Les Im-
migrants préférés: Les Belges, Ottawa, 1999; J. Magee, The 
Belgians in Ontario. A History, Toronto, 1987; K. Smits & A. 
Jansen, Staging the Nation at Expos and World’s Fairs, in: 
National Identities, nr. 2, 2012, pp. 173-188; E. Storm & H. 
Vandevoorde, Bierstuben, Cottages and Art Deco. Regio-
nalism, Nationalism and Internationalism at the Belgian 
World Fairs, in: Revue Belge de Philologie et d’Histoire, nr. 
4, 2012, pp. 1373-1388; D. Wencer, Historicist: The Caravan 
is on its Way. Torontonians Travel the World—without Leaving 
the City Borders [online], https://torontoist.com/2017/06/
historicist-caravan-way.

Scarborough, een deelgemeente van 
Toronto, was de uitvalsbasis van de BCA. 
De prominente aanwezigheid van de Bel-
gen werd verder tentoongesteld tijdens 
Caravan. Via een Belgian Day riep de 
burgemeester van Scarborough in 1981 
haar residenten op om deel te nemen aan 
de Caravan en het Brussels paviljoen te 
bezoeken. [ADVN, VFE99]

Belgisch bier werd sinds het begin van het ‘Brussels’ pavil-
joen in 1973 elk jaar geïmporteerd en was een van de meest 

prominente manieren waarmee de BCA de Caravan-bezoeker 
liet kennismaken met de Belgische cultuur. Bovendien 

konden de leden van de BCA hiermee hun Belgische afkomst 
extra in de verf zetten. [ADVN, VFE96]
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Op 28 september 2018 maakte minister van Cultuur Sven Gatz be-
kend dat de Vlaamse Overheid de cultureel-erfgoedorganisaties voor 
de komende vijf jaar een langverwachte structurele injectie geeft. 
Voor het ADVN betekent dit concreet een toename van de subsidie 
met 16%. Met deze extra financiering kan het ADVN de komende 
jaren verder bouwen aan zijn erfgoedcollectie en ruimte creëeren 
voor nieuwe initiatieven. Het ADVN wil daarbij meer dan ooit hét ex-
pertisecentrum inzake nationale bewegingen zijn. Bent u benieuwd 
welke initiatieven dit zijn, we zetten er enkele voor u op een rijtje.

Erfgoedcollectie
In de voorbije 35 jaar heeft het ADVN een rijke erfgoedcollectie 
opgebouwd van bijna 8 kilometer papieren archief, een exponen-
tieel groeiend digitaal archief, ongeveer 65 000 boek-, krant-, en 
tijdschrifttitels en meer dan 100 000 foto’s, affiches, films, schilderijen 
en andere objecten. Het ADVN zal dit waardevolle erfgoed vanzelf-
sprekend blijven verzamelen, bewaren en toegankelijk maken, maar 
streeft tegelijk naar een voortdurende verbetering van de collectie-
werking. 
Zo zet het ADVN in op een verdere rationalisering van het collectie-
beleid. Collectiewaardering op basis van context, vorm en inhoud 
wordt de leidraad in de planning van preservatie, digitalisering 
en inventarisatie, terwijl veldanalyses en systematische selectie 
en herbestemming resulteren in een efficiëntiere aangroei van de 
collectie. Daarnaast wordt de samenwerking met de eigen erfgoed-
gemeenschap en het erfgoedveld verdiept. Voor het verwerven van 
archieven wil het ADVN zijn netwerk van overdragers activeren als 

‘ambassadeurs’ en samen met de andere Vlaamse culturele archieven 
de mogelijkheden onderzoeken van een duurzame infrastructuur 
voor de bewaring van zowel tastbaar als digitaal erfgoed. Ten slotte 
investeert het ADVN in de toegankelijkheid van het bewaarde 
erfgoed. Door een toename van het aantal personeelsleden, in com-
binatie met meer middelen voor de digitalisering van de collectie én 
de doorontwikkeling van de online catalogus, verhoogt en verbetert 
het ADVN de toegang tot zijn rijke collectie.

Publiekswerking
De komende vijf jaar zal dankzij nieuwe innovatieve methoden 
inzake presentatie, de collectie nog beter toegankelijk gemaakt 

worden. Daarnaast wordt het publieksbereik uitgebreid met nieuwe 
doelgroepen. Aan bod komen onder meer etnisch-culturele minder-
heden, buurtbewoners en sociale groeperingen uit het veld welzijns-
werk en gezondheidszorg. De verbreding van het publiek draagt 
ertoe bij dat de erfgoedgemeenschap van het ADVN in verschei-
denheid jaar na jaar kan blijven groeien en nieuwe participatieve 
partnerschappen kunnen worden opgestart. In deze hoedanigheid 
communiceert de instelling open, doelgericht en proactief en voor-
ziet in laagdrempelige en wetenschappelijke kennisspreiding, ook 
buiten de cultureel-erfgoedgemeenschap, door middel van educa-
tief materiaal voor docenten en schoolgaande jeugd.

Onderzoek
Twintig jaar na het verschijnen van de Nieuwe Encyclopedie van de 
Vlaamse beweging (NEVB) start het ADVN met de digitalisering van de 
encyclopedie. Niet alleen zullen de lemma’s uit de NEVB een update 
en revisie krijgen, de Digitale Encyclopedie van de Vlaamse beweging 
(DEVB) zal na haar lancering in 2020 een blijvend work in progress 
worden. Hierdoor zal de DEVB, anders dan haar voorgangers, de his-
toriografische en maatschappelijke veranderingen nauw op de voet 
kunnen volgen en een (inter)nationaal publiek een toegankelijk plat-
form kunnen aanbieden over de geschiedenis van nationalisme en 
nationale bewegingen in Vlaanderen. Daarnaast zal het ADVN in de 
volgende jaren aandacht wijden aan het nationalisme in Vlaanderen 
tijdens de jaren twintig. In het bijzonder zal de aandacht gevestigd 
worden op de Vlaamse Toeristenbond, en hoe de twee concepten 
van toerisme en nationalisme in Vlaanderen doorheen de twintigste 
eeuw werden gerijmd.
Ten slotte zal er door de openstelling van verschillende archieven 
ook actief deel worden genomen aan de historiografische en the-
oretische discussies over de opgang en hervorming van nationale 
bewegingen in multi-nationale en federale samenlevingen tijdens de 
jaren zestig en zeventig.

NISE
De internationale associatie van academici en erfgoed- en onder-
zoeksinstellingen voor de studie van nationale bewegingen wordt 
ook tijdens de volgende beleidsperiode vanuit het ADVN gecoördi-
neerd. In een tweede fase van de ontwikkeling van NISE (National 

het toekomstperspectief voor het advn
Een archief voor nationale bewegingen
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movements and Intermediary Structures in Europe), wordt op basis 
van de opgebouwde structuren, incl. een digitale infrastructuur (de 
centrale databank DIANE), de verzameling van gegevens langs pro-
jecten gerealiseerd. Daarnaast zal het publiek steeds meer toegeleid 
worden naar waardevolle instrumenten zoals het bibliografische 
The State of Nationalism. Ten slotte zal een Archival Core Group de 
uitgangspunten van de ‘Verklaring van Skopje’ uit 2010 helpen 
realiseren inzake (onder meer) de verzameling van gegevens rond de 
archieven van nationale en regionale bewegingen in Europa.

What’s in a name? Veel!
De instelling hanteertvanaf de start van al die bedrijvigheid de 
naam: ADVN | archief voor nationale bewegingen. Dat het ADVN het 

erfgoed van de Vlaamse beweging verzamelt en behoudt, is bekend. 
Maar hoe kan het flamingantisme in al zijn facetten historisch correct 
geduid worden, indien men hier niet terecht kan om te vergelijken 
met de andere nationale bewegingen in de wereld of om de theorie-
vorming rond het nationalisme erop toe te passen? Of indien erfgoed 
inzake flankerende onderwerpen als de Grootnederlandse bewe-
ging, migratie, de relatie met Zuid-Afrika, radicaal-rechts of ander 
controversieel erfgoed, hier niet aanwezig is? De naamsaanpassing 
maakt het volledige profiel van het ADVN zichtbaarder, waardoor de 
instelling ook ten volle haar maatschappelijke rol kan vervullen, ten 
opzichte van bezoekers, overdragers, de erfgoedgemeenschap, de 
overheden en het brede publiek, als expertisecentrum inzake de 
nationale bewegingen. [redactie]
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Een selectie uit de recente aanwinsten

AANWINSTEN

Vlag VU-afdeling Gentbrugge.
be advn ac35 archief volksunie (vu) afdeling 
gentbrugge

Bibliotheek van Hektor De Bruyne. (1)
be advn ac111 archief hektor de bruyne

Politiek archief van Lionel Vandenberghe als 
senator voor SPIRIT, naast dossiers over het 
IJzerbedevaartcomité (1980-2007).
be advn ac162 archief lionel vandenberghe

Foto’s van de familie Renaat Verbruggen o.a. 
over hun naoorlogse verblijf in Ierland (1927-
1989). (2)
be advn ac367 archief aleidis 
verbruggen

Werkingsarchief (2016).
be advn ac453 archief vlaamse 
toeristenbond/vlaamse auto-
mobilistenbond (vtb/vab)

Dossiers over de zomer-
zangfeesten van Klein-
Brabant (1958-1961).
be advn ac492 archief willy 
meersman

Boeken, periodieken en 
audiovisuele stukken over 
negationisme.
be advn ac559 archief vrij 
historisch onderzoek (vho)

Politiek archief van Dirk De Cock als Vlaams 
volksvertegenwoordiger voor VU-ID en 
SPIRIT (1999-2004).
be advn ac610 archief dirk de cock

Verkiezingsdocumenta-
tie uit de regio Sint-
Niklaas en Kraainem 
naast brochures en 
periodieken over de 
Vlaamse Rand (1968-
2010). (3)
be advn ac689 archief peter 
elslander

Documenten over 
Jan Pieter Maes zijn 
bestuursfuncties bin-
nen de VU-partijraad, VU-arrondissement 

Sint-Niklaas, SPIRIT en 
VlaamsProgressieven 
in Sint-Niklaas (1987-
2008).
be advn ac810 archief jan 
pieter maes

Boeken over de 
Vlaamse beweging.
be advn ac825 archief 
begga andries

Vergaderstukken van 
de beheerraad 
van VTB/VAB 
(1992-2011).
be advn ac965 
archief herman 
soetaert

Partituren van Gaston Feremans.
be advn ac1003 archief gaston feremans

Danscomposities en documenten over 
de deelnames aan Europeade, met een 

deelarchief van de dans-
groep d’Oude Landsknecht 
(1963-2005).
be advn ac1006 archief vlaamse 
volkskunstbeweging (vvkb)

Werkingsarchief o.m. over 
de uitreiking van de Eric 
Suyprijs (2004-2015).
be advn ac1014 archief stichting 
eric suy

Werkingsarchief van het 
Heel-Nederlandse Scoutsverbond Delta en 
haar contacten met het Algemeen Vlaams 
Nationaal Jeugdverbond, de Solidaristische 
Beweging en het Franse Europe Jeunesse 
(1970-1990). (4)
be advn ac1078 archief fred rossaert

Werkingsarchief (1980-2015).
be advn ac1079 archief marnixring (mr) afdeling lier 

‘land van ryen’

Briefwisseling van Hugo Van den Broeck tij-
dens zijn verblijf in Den Haag, Scheveningen 
en Vught (1944-1949) en als redacteur van 

1

3

2
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De Tijd en Limburger Koerier (1921-1935). 
Verder het dossier van zijn naoorlogse pro-
ces (1946-1949) en onuitgegeven manuscrip-
ten en mémoires (1944-1950).
be advn ac1080 archief hugo van den broeck

Vlag van het IJzerbedevaartkomitee afdeling 
Lier.
be advn ac1081 archief ijzerbedevaartkomitee afde-
ling lier

Vergaderstukken en ledenlijsten van de 
provinciale werkingen (1943-1944).
be advn ac1082 archief vlaamse kinderzegen

Boekhoudkundige stukken 
(1967-1985).
be advn ac1084 archief volksunie 
(vu) afdeling eigenbilzen

Werkingsarchief o.m. over 
de uitreiking van de Remi 
Pirynsprijs (1992-2013).
be advn ac1085 archief snellaert-
thijmfonds

Documenten van Lodewijk 
Maes als oorlogsburge-
meester in De Klinge en zijn 
repressiedossier (1919-1983).
be advn ac1088 archief lodewijk 
maes

Documenten over de Jong 
Vlaamse Studenten Gemeenschap (JVSG), 
de Vlaamse Volksbeweging (VVB) en 
diverse aspecten van de Vlaamse en Waalse 
beweging. Verder dossiers van Paul Talloen 
als reisleider voor de VTB afdeling Aalst en 

Oetingen-Gooik met daarop 
aansluitend stukken over de 
Vlaamse Wandelaarsbond 
(VWB). Met stukken van 
Het Vlaamse Kruis zowel 
nationaal als van het gewest 
Aalst en dossiers van Radio 
Amigo en Verona, Brucemo 
(1960-1990).
be advn ac1089 archief paul 
talloen

Personalia met o.a. het manuscript van Leo 
Vindevogels’ laatste woorden in 1945. Verder 

stukken over zijn grafmonu-
ment in Sint-Amandsberg, 
herdenkingen, proefschriften 
en knipsels. Met een dossier 
van Amélie Willems (weduwe 
van Vindevogel) en van zijn 
dochter Helena Vindevogel 
(1920-1945).
be advn ac1091 archief leo vinde-
vogel

Onderzoeksarchief van 
Armand Van Nimmen over 
Rob Van Roosbroeck en zijn 
tijdgenoten.
be advn ac1092 archief armand 
van nimmen

Dossiers inzake de 
vorming van de Vlaamse 

Regering in 2009.
be advn ac1093 archief jan peumans

Politiek archief van Hugo Coveliers 
zowel uit zijn periode bij de Volksunie als 

bij de VLD en later bij de kartelpartij VLOTT. 
Met stukken over zijn mandaat als gemeen-
teraadslid in Antwerpen (1985-2015). (5)
be advn ac1094 archief hugo coveliers

Persoons- en familiearchief (1870-1990) 
verzameld door het Historisch Archief Agfa-
Gevaert. Bevat voornamelijk briefwisseling 
van Lieven Gevaert (jaren 1920) en docu-
mentatie rond zijn persoon. (6)
be advn ac1095 archief lieven gevaert

Werkingsarchief (1998-2015).
be advn ac1096 archief vtbkultuur afdeling essen

[Sommige archieven bevinden zich nog in de verwerkings-

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

nieuwe directeur

driekoningengesprekken
Democratie in de 21ste eeuw

Maandag 28 januari 2019 om 19u

Theater Tinnenpot
Tinnenpotstraat 21, 9000 Gent

Toegang is gratis (incl. 2 consumpties) 
Gelieve in te schrijven
vóór 23 januari langs:

 publiekswerking@advn.be
Het aantal plaatsen is beperkt

Op 1 januari 2019 treedt Ann Mares (°1967) 
aan als directeur van het ADVN.
Zij is doctor in de geschiedenis, met als 
thesisonderwerp de ontstaansgeschiede-
nis van de Rode Leeuwen in Brussel. Sinds 
1991 werkt zij aan de Vrije Universiteit Brus-
sel, eerst als wetenschappelijk medewerker 
en dan vanaf 2012 als stafmedewerker. Ann 
was daar nauw betrokken bij de uitbouw 
en het beheer van BRIO, het Brussels Infor-
matie-, Documentatie- en Onderzoekscen-
trum. Sinds 2016 is zij tevens waarnemend 

directeur van het Archief en Museum voor 
het Vlaamse Leven te Brussel en kent ook 
in die hoedanigheid het erfgoedveld. 
De nieuwe directeur stelt haar kennis van 
en ervaring in de academische wereld en 
de erfgoedsector voortaan ten dienste 
van het ADVN. Bij wat niet alleen de start 
van een nieuwe beleidsperiode (2019-
2023) is, maar ook een nieuw hoofdstuk in 
de geschiedenis van het ADVN betekent, 
wensen wij haar alle succes toe. 
[dirk rochtus]

In 2019 is het een eeuw geleden dat het 
algemeen enkelvoudig stemrecht voor man-
nen werd ingevoerd. Het was wachten tot 
1949 eer ook vrouwen hun zeg kregen in het 

stemhokje. Vandaag stellen 
waarnemers de vraag of het 
wel voldoende is om elke vijf/
zes jaar onze vertegenwoordi-
gers te verkiezen in gemeente-
raden en parlementen. Media 
hebben de mond vol van deli-
beratieve en directe democra-
tie, participatiedemocratie en 
burgerbegrotingen. Moeten 
we democratie herdenken? 
Zijn onze volksvertegen-
woordigers nog de vertegen-
woordigers van de soeve-
reine natie? Of moeten we de 
verkiezingen afschaffen en het 

lot zijn werk laten doen? En wat dan met het 
middenveld? Of de roep om 16-jarigen een 
stem te geven? En hoe verhoudt zich dat al-
les in de Belgische dubbeldemocratie?

Rik Van Cauwelaert (Knack, De Tijd) en prof. 
Dave Sinardet (VUB en UCLouvain, colum-
nist) kruisen de degens over de toekomst 
van de democratie in de 21ste eeuw. Karl 
Drabbe (Doorbraak.be) modereert het 17de 
Driekoningengesprek. [karl drabbe]
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digitalisering ‘t pallieterke

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, Leo Jozef Suenens, Hugo 
Claus en Rik Van de Voorde in kantelende tijden

bijdragen

Aragorn Fuhrmann, De snelschrijver, oorlog en 
collaboratie. Traumaverwerking in de ‘Nota’s 
voor een Oostakkerse cantate’ van Hugo Claus

Twee jaar geleden initieerden de uitgevers 
van ‘t Pallieterke een ambitieus project 
voor de digitalisering van de eerste zestig 
jaargangen (1945-2005) van het satirisch 
weekblad. Het ADVN werd aangezocht 
voor technisch advies, voor de financiering 
werd een beroep gedaan op de abonnees 
en gulle schenkers. Na de opmaak van een 
gedetailleerd lastenboek werd de opdracht 
in 2017 gegund aan de vzw Identiteit (iD). 
De digitalisering van de meer dan 35 000 
pagina’s werd uitgevoerd door vrijwilligers, 
maar gebeurde met professionele appara-
tuur en begeleiding. Het ADVN staat in 
voor de duurzame bewaring van de digitale 
archiefbestanden en stelt de doorzoekbare 
edities binnenkort beschikbaar op http://pal-
lieterke.advn.be . [tom cobbaert]

wt|tijdschrift over de geschiedenis van de vlaamse beweging 
Inhoud 2018/4

Louis Vos, Het politieke falen van een kerkvorst. 
Kardinaal Suenens en ‘Leuven-Vlaams’ (1962-
1968)

erfgoed

Jacqueline Baetens & Nico Van Campenhout, 
Het Willemsfonds in Lokeren na de Tweede 
Wereldoorlog: een atypisch verhaal

recensies & signalement
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