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VOORWOORD

Intussen in het ADVN

(1) Zowat alle erfgoed dat met de Vlaamse beweging te maken heeft, – van Vlaamse koorver-
enigingen tot politieke partijen,– maar ook archief van en over Vlamingen in het buitenland 
en bij uitbreiding alles over nationale bewegingen in Europa.
(2) Het merendeel van de bewaarde informatie is inderdaad toegankelijk voor onderzoek. 
Op een deel van de collectie rust wel een embargo van minstens 30 jaar of is er vooraf een 
toestemming van de betrokkenen nodig om de stukken te raadplegen.

“Wat wordt er hier eigenlijk allemaal bewaard?”1 “En kan ik dat vrij komen 
raadplegen?”2  

Dit zijn vaak weerkerende vragen bij een eerste, meestal toevallige 
kennismaking met het ADVN en wellicht is dat ook bij de collega-
archieven zo. Na het aanhoren van het antwoord, gaat het meestal 
als volgt verder: “interessant allemaal” en ook “ik passeer hier regelma-
tig en vraag mij dan af wat er achter deze gevel gebeurt” en bijna altijd: 

“ik kom hier zeker nog eens terug”.
Erfgoeddag en andere publieksinitiatieven zijn uitgelezen momen-
ten om de erfgoedsector bij een breed publiek bekend te maken, 
want er is nog steeds veel onwetendheid over de doelstellingen en 
werking van de cultureel-erfgoedinstellingen. Onderzoekers en stu-
denten vinden over het algemeen hun weg naar de archieven, maar 
ook voor een groter publiek heeft de sector heel wat te bieden.
9 juni was het Internationale Archievendag en dat moment werd 
door de landelijke culturele archieven dan ook gezamenlijk aange-
grepen om de collecties in de kijker te zetten. Voor het ADVN werd 
de lopende tentoonstelling over repressie-erfgoed opnieuw onder 
de aandacht gebracht. De expo – nog tot 30 september 2019 te 
bezoeken – lokte al veel geïnteresseerden. Mensen die van ver of van 
dichtbij betrokken waren, ook vaak kinderen van, deelden achteraf 
hun persoonlijke verhalen en vragen. Velen van hen zijn op zoek 
naar meer informatie, want thuis werd over deze periode meestal 
gezwegen. Ook de reacties op het themanummer van de ADVN-
Mededelingen waren overweldigend. Van het tijdschrift werd menig 
extra nummer aangevraagd.
Een bijkomstig effect van dit succes is dat verscheidene nako-
melingen van geïnterneerden besloten om eveneens ‘achter de 
prikkeldraad’ gemaakte objecten aan het ADVN over te dragen. Zo 
werd onder meer een houten speelgoedvliegtuigje binnengebracht 
en ook een lamp, die sterk lijkt op de lamp die in de vorige ADVN-
Mededelingen werd beschreven als curiosum en bijzonder veel 
vragen opriep (zie ‘Een lamp in een kamp?’ ADVN-Mededelingen, 
nr. 63, p. 20.)
Archieven, publicaties  en objecten die verband houden met de 
Vlaamse beweging kan u overigens steeds overdragen aan het ADVN. 
Wij garanderen een duurzame en professionele borging.
Dergelijke overdrachten gaan soms gepaard met een hoog schat-

kamergehalte. Wat te denken van de buitengewone verzameling 
postkaarten die cafégangers van zowat overal tussen 1908 en 1921 
naar ’t Koninkske stuurden? Sophie Gyselinck bladert met u mee 
door een reeks aanzichtkaarten die een kleurrijk beeld geven van 
een netwerk Vlaamsgezinde studenten.
Soms zijn onze schatten ook te zien bij collega-instellingen. Zo zijn 
drie fotoboeken die worden bewaard in het ADVN, tijdelijk te bekij-
ken op de tentoonstelling Photobook Belge in het FOMU. Het gaat om 
Dr. Reimond Tollenaere Marsch te Brussel (1942), Onze vrijwilligers en 
de beweging (1943) en de Tweede Mars te Brussel (1962). Een wel zeer 
opvallende uitgave is het minuscule boekje uit 1943 waarmee het 
VNV de Vlaamse vrijwilligers aan het oostfront wilde ruggensteunen. 
Tom Cobbaert bespreekt de geselecteerde werken en eindigt met 
een pleidooi voor verder onderzoek naar de rol van de fotografie in 
de geschiedenis van de Vlaamse beweging.
Verkiezingen genereren niet alleen een massa documentatiema-
teriaal op zich, ze zorgen tevens voor verhuisbewegingen op de 
kabinetten. Anders dan documenten van publieke administraties, 
wordt een kabinetsarchief beschouwd als een privaat archief, waar-
over door de betrokken kabinetsverantwoordelijken kan worden 
beslist. Het besef groeit dat deze kabinetsarchieven unieke bronnen 
bieden voor de studie van de werking van het politieke bestel en 
onontbeerlijk zijn om inzicht te krijgen in het beleidsvormingsproces. 
In de schoot van Archiefbank Vlaanderen werd een project opgestart 
rond het waarderen van dergelijk archiefmateriaal. Projectmedewer-
ker Florian Daemen stelt deze casestudy in dit nummer aan u voor. 
De resultaten van het project staan ook centraal op een studiedag 
van Archiefbank Vlaanderen op 25 september 2019 in het Algemeen 
Rijksarchief.
In een van vorige nummers meldden we de start van de actualise-
ring en digitalisering van de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse 
beweging, een ambitieus project waaraan intussen vele experten hun 
medewerking toezegden. Aragorn Fuhrmann, coördinator van het 
project, deelt met u enkele bekommernissen bij dit wordingsproces. 
De ADVN-Mededelingen brengt u overigens voortaan een regelma-
tige inkijk in de voortgang van dit project. De bedoeling van het 
tijdschrift is immers om u op de hoogte te houden van de werking 
van onze organisatie. [ann mares]
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COLLECTIE

wervende beelden
Fotoboeken en propaganda

Het spreekwoord dat een beeld meer zegt dan duizend woor-
den is absoluut van toepassing op de relatie tussen fotografie en 
propaganda. Over die verhouding zijn dan ook al bibliotheken 
vol geschreven, zij het dan vooral 
over de fotografische productie in 
tijdschriften, pamfletten en affiches. 
De literatuur over het gebruik van 
fotoboeken als propagandamid-
del is echter een stuk schaarser. De 
interesse voor en de studie van 
het medium fotoboek, met name 
een boek waarvan de belangrijkste 
boodschap veeleer door de foto’s 
wordt overgedragen dan door de 
eventuele tekst, maakt dan ook pas 
in de laatste twee decennia opgang.
De expositie Photobook Belge in het 
FOMU – Fotomuseum Antwerpen 
brengt voor het eerst een over-
zicht van 150 jaar fotoboeken van 
Belgische fotografen en uitgevers. 
Hoewel in de tentoonstelling en de 
catalogus slechts terloops aandacht 
besteed wordt aan de rol van foto-
boeken als propagandamiddel, zijn hiervan wel tal van voorbeelden 
te vinden tussen de 250 getoonde publicaties. Onder meer over 
Congo als Belgische (ex-)kolonie en de arbeidersbeweging, maar ook 
over aspecten uit de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Hier-
voor selecteerden de curatoren een aantal publicaties uit de collectie 
van het ADVN. In dit artikel worden drie van deze fotoboeken in hun 
historische context geplaatst, echter zonder de ambitie om hiermee 
een representatieve selectie te bieden van het gebruik van fotoboe-
ken in de Vlaamse beweging.

De Dr. Reimond Tollenaere Marsch te Brussel, 12 juli 1942
In de zomer van 1940 ging de radicaal-rechtse partij het Vlaamsch 
Nationaal Verbond (VNV) over tot collaboratie met de Duitse 
bezetter in de hoop langs die weg de enige erkende partij te 
worden en zo de bestuurlijke macht in Vlaanderen te verwerven. De 
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Groot-Duitse SS probeerde die zogeheten ‘greep naar de macht’ te 
verhinderen door achtereenvolgens de Algemeene SS-Vlaanderen en 
de Duitsch-Vlaamsche Arbeidsgemeenschap (DeVlag) uit te bou-

wen tot Groot-Duitse concurrenten van het VNV. Deze 
machtsstrijd dreef het VNV steeds dieper in de onvoor-
waardelijke collaboratie. De partij ging onder meer actief 
werven voor de strijd aan het oostfront en organiseerde 
tal van massamanifestaties in uniform.
De Dr. Reimond Tollenaere Marsch in Brussel was het 
hoogtepunt van deze manifestaties. De herdenking van 
de aan het oostfront gesneuvelde propagandaleider 
Reimond Tollenaere was vooral bedoeld om de machts-
basis van het VNV te demonstreren en de Duitse bezetter 
te imponeren. De VNV-leden werden in de voorafgaande 
maanden sterk aangemoedigd om zich aan te sluiten bij 
de Dietsche Militie/Zwarte Brigade (DM/ZB) of de spe-
ciaal voor de manifestatie opgerichte Hulpbrigade. Op 
12 juli 1942 marcheerden er 3 800 zwarthemden van de 
DM/ZB en 2 870 grijshemden van de Hulpbrigade door 
de Brusselse straten. De strak geregisseerde manifesta-
tie werd bijgewoond door duizenden kijklustigen. Het 
VNV dreef in de propaganda de aantallen op tot 12 000 
deelnemers en 40 000 toeschouwers.
In de lijn van de manifestatie werden kosten noch 
moeite gespaard voor de uitgave van een herinne-
ringsalbum. De aan het VNV gelieerde uitgeverij Volk 
en Staat zorgde voor een luxueuze portefeuille met het 
Tollenaere-herdenkingsembleem in reliëfopdruk en 
losbladige fotoreproducties in diepdruk. Een beperkt 
aantal exemplaren werd voorzien van een harde kaft. 
Voor het beeldmateriaal kon men enkel beroep doen op 
een beperkt gezelschap van fotografen. Vanaf het najaar 
van 1940 werd fotograferen in het openbaar verboden 
en kregen de meeste fotografen een feitelijk Berufs-
verbot. Alleen de fotografen die zich aansloten bij een 

nieuw opgerichte beroepsvereniging mochten publieke fotoreporta-
ges maken, net als een viertal toegelaten fotoagentschappen die de 
facto onder de controle vielen van de Duitse Propaganda Abteilung. 
De foto’s voor dit album werden aangeleverd door de fotoagent-
schappen Graphopresse en Service International Photographique 
(SIPHO) en de binnen Nieuwe Orde-kringen reeds gevestigde foto-
grafen als Willy Kessels (1898-1974), Kurt Klingner (1908-1982) en Paul 

Pagina 4 & 5: De Dr. Reimond Tollenaere Marsch te Brussel, 12 
juli 1942, Volk en Staat, Antwerpen, 1942, 23 pagina’s, 30 
foto’s. [ADVN, VBRC572]
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Némerlin (onbekend-1997). Om de intentio-
nele monumentaliteit van de foto’s tot hun 
recht te laten komen, werd het merendeel 
paginagroot afgedrukt. In combinatie met de 
kernachtige bijschriften moesten deze het 
geschapen beeld van massa, orde en trouw 
bestendigen.
Het album werd na de oorlog een begeerd 
stuk bij oud-oostfronters en verzamelaars 
van militaria. Om tegemoet te komen 
aan de vraag van zijn leden gaf het Sint-
Maartensfonds (SMF), een vereniging van 
oud-oostfronters, in de jaren 1960-1970 een 
goedkopere editie uit.

Onze vrijwilligers en de beweging 
Samen met de start van Operatie Barbarossa 
op 22 juni 1941 lanceerde de Waffen-SS een 
propagandaoffensief voor de werving van 

vrijwilligers in de zogenaamde Euro-
pese oorlog tegen het communisme. De 
collaborerende organisatie Eenheidsbewe-
ging Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV) 
richtte daarvoor in de zomer van 1941 het 
Vlaamsch Legioen op. Het VNV hoopte zo 
greep te krijgen op de militaire collaboratie 
en zijn positie als leidende politieke forma-
tie in Vlaanderen te vrijwaren ten nadele 
van de Algemeene SS-Vlaanderen.
De duimgrote fotobrochure Onze vrijwil-
ligers en de beweging werd opgesteld door 
de Dienst Propaganda van het VNV, ten 
voordele van Voor Onze Jongens aan het 
Oostfront (VOJO). VOJO werd in oktober 
1941 opgericht als solidariteitsorganisa-

De eenheidsbeweging VNV en onze Vlaamsche vrijwilligers, 
Volk en Staat, Antwerpen, 1943, 32 pagina’s, 17 foto’s. 
[ADVN, VBRZ1]
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tie voor de soldaten van het 
Vlaamsch Legioen en de 
Waffen-SS, maar ook voor de 
vrijwilligers van de logistieke 
eenheden Nationalsozialistisches 
Kraftfahrkorps (NSKK) en Organi-
sation Todt (OT). Deze laatste twee 
groepen vielen namelijk buiten de 
materiële en sociale ondersteuning 
van de vrijwilligers en hun familie 
door de Fürsorge- und Versorgungsamt 
van de Waffen-SS en het aan de 
SS gelieerde Vlaams Voorzorgscomité. De activiteiten van het 
VOJO waren zeer divers: administratieve en sociale dienstverlening, 
inzameling van warme kledij en tabak voor de oostfrontsoldaten, 
de uitbouw van een rondreizend fronttheater en een vakantieoord 
voor moeders en echtgenotes. Naast de verkoop van de fotobro-
chure werd de werking van VOJO gefinancierd door loterijen en de 
verkoop van legioenzegels en -speldjes.
Het opmerkelijk kleine fotoboek is qua concept en vormgeving een 
doorslag van de Winterhilfswerk-Heftchen. Deze reeksen van minia-
tuurboekjes werden tussen 1933 en 1945 verkocht of cadeau gedaan 
aan donateurs van de Duitse winterhulporganisatie. Als bewijs van 
deze liefdadigheid werden de boekjes door middel van de daarvoor 
voorziene touwtjes aan uniformknopen bevestigd of soms ook in 
de kerstboom opgehangen. Naast reeksen over Das Deutsche Lied 
en Alten Deutschen Volksmärchen verschenen tussen 1937 en 1941 

vijf series van boekjes met foto’s van de Duitse fotograaf Heinrich 
Hoffmann (1885-1957). De in totaal 26 uitgaven hadden titels als Der 

Führer macht Geschichte, Des Führers Kampf in Belgien, Des Führers 
Kampf in Osten en Der Führer und sein Volk en haalden een 
oplage van 26 tot 30 miljoen exemplaren.
De oplage van Onze vrijwilligers lag vanzelfsprekend een stuk 
lager dan de Winterhilfswerk-Heftchen. In combinatie met het 
minuscule formaat zorgde dit er trouwens voor dat het boekje 
vandaag een moeilijk vindbaar stuk is. De eenvoudige blad-
spiegel bestaat uit twee onderdelen: links een doorlopende 
tekst over het belang van het Vlaamsch Legioen, rechts een 
paginavullende foto van poserende oorlogsvrijwilligers in 
het gezelschap van de leider van het VNV. Opmerkelijk is 
dat de illustraties grotendeels de chronologie volgen en 
daarbij een evenwicht houden in de representatie van 
VNV-leider Staf De Clercq en Hendrik Elias, die De Clercq 
na zijn overlijden in oktober 1942 opvolgde. De overi-

gens weinig opvallende foto’s werden aangeleverd 
door de fotoagentschappen Belgapress, Grapho-
presse en SIPHO en de fotografen Pierre Baguet en 
Kurt Klingner.

Tweede Mars op Brussel, 14 oktober ’62
De taalstrijd bleef tot ver in de twintigste eeuw de belangrijkste 
mobiliserende kracht binnen de Vlaamse beweging. Zo resulteerde 
de onrust over het opschuiven van de taalgrens en de verfransing 
van de Brusselse Rand in de jaren 1950 in een heropleving van de 
door de collaboratie gediscrediteerde Vlaamse beweging. Een vijf-
tigtal organisaties verenigde zich in 1959 in het Vlaams Aktiekomitee 
voor Brussel en Taalgrens (VABT) om druk te zetten op een herzie-
ning van de taalwetgeving. Na een paar kleinere manifestaties werd 
in 1961 opgeroepen tot een nationale betoging in Brussel. De eerste 
Mars op Brussel (22 oktober 1961) was met 100 000 betogers, 63 400 
volgens de Rijkswacht, een onverwacht succes.
Om de druk op de politieke ketel te houden werd op 14 oktober 1962 
een tweede Mars op Brussel georganiseerd. Ondanks het afhaken 
van een twintigtal organisaties bracht ook deze editie veel volk op de 
been: het VABT telde 200 000 deelnemers, de Rijkswacht hield het op 

Onze vrijwilligers en de 
beweging volgde in alle 
opzichten het stramien van 
de reeksen van het Duitse 
Winterhilfswerk, inclusief het 
bevestigingstouwtje. Der 
Feldzug in Belgien: Flandern, 
Artois vom 14 . Mai bis 4. Juni 
1940, Winterhilfswerk des 
Deutschen Volkes, München, 
1940, 36 pagina’s, 18 foto’s). 
[ADVN, VZ8]
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Pagina 8 & 9: Tweede Mars op 
Brussel, 14 oktober ‘62, Infor-
matiedienst van de Vlaamse 
Volksbeweging, Gent, 1962, 
60 pagina’s, 83 foto’s. [ADVN, 
VB1221]
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41 000. Onder druk van 
de twee betogingen 
werden de afschaffing 
van de talentelling en 
het vastleggen van de 
taalgrens versneld. Ook 
de vernederlandsing 
van het bedrijfsle-
ven en de culturele 
autonomie werden 
ingezet. De Marsen op 
Brussel waren echter 
vooral symbolisch 
voor een groeiend 
Vlaams bewustzijn en 
de Franstalige reactie 
hierop. In tegenstelling 
tot de relatief vredige 
eerste editie daagden 
er in 1962 verschillende 
tegenbetogers op die 
manifesteerden met de Hitlergroet en slogans als ‘Keer naar uw dorp’ 
en ‘Vlaamskiljons buiten’. Bij de talrijke incidenten vielen er negentien 
gewonden.
Het herinneringsalbum Tweede Mars op Brussel was een initiatief van 
Wilfried Martens (1936-2013), voorzitter van de Informatiedienst van 
de Vlaamse Volksbeweging (VVB). Samen met twee filmreportages 
moest het boek niet alleen de zogeheten ‘mars der doorbraak’ docu-
menteren, maar ook deelnemers mobiliseren voor een derde Mars 
op Brussel. De redactie bestond uit Martens’ vriend en confrater Lode 
Verhaegen (1935-2017), persfotograaf Willy François (onbekend-2008) 
en tekstschrijver Ray Naudts. Het beeldmateriaal was afkomstig van 
het fotoagentschap Ingraph. De ervaring van persfotograaf Willy 
François komt duidelijk naar voor in de variërende bladspiegel en 
het veelvuldig gebruik van uitsnedes. Opvallend is dat de publicatie 
overwegend de confrontaties in beeld brengt, meer dan de massa en 
de boodschap van de betoging. In die zin is dit fotoboek illustratief 
voor de groeiende actiebereidheid van de Vlaamse beweging in de 
jaren 1960.

Fotografie en Vlaamse beweging
De hierboven besproken fotoboeken vormen maar een 
fractie van de bronnen die het gebruik van fotografie als 
propagandamiddel door de Vlaamse beweging docu-
menteren. Net naast de selectie voor de tentoonstelling 
Photobook Belge vielen onder meer de driedelige reeks 
Vlaamsche fotoboeken (Steenlandt, Brussel, 1942) van 
Ferdinand Vercnocke, de brochure Zo zijn de Blauwvoet-
vendels (Algemeen Diets Jeugdverbond, Gent, 1955) 
samengesteld door Wilfried Van Durme en de uitgave 
De V.M.O. in beeld (VMO Gent, Gent, [1964]) van de 
Gentse afdeling van de Vlaamse Militanten Orde. Elk van 
die fotoboeken heeft eveneens een boeiend achter-
grondverhaal.
Ondanks die overvloed aan bronnen is de studie naar 
de betekenis en rol van fotografie voor en in de Vlaamse 
beweging tot op vandaag veeleer beperkt gebleven. 
Met uitzondering van een handvol publicaties en 
tentoonstellingen over fotografen als Nestor Gerard 
(1897-1996), Willy Kessels, pater Longinus (Robert) De 
Munter (1899-1991), Rik (Hendrik) Selleslags (1911-1982), 

Danny Cortier en Werner Vandenberghe vond er nauwelijks onder-
zoek plaats over dit thema. De drie eerstgenoemde fotografen zijn 
daarenboven de enige aan fotografie gerelateerde lemma’s die in 
de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging terug te vinden 
zijn. Misschien kan deze bijdrage een aanmoediging zijn om hier 
verandering in te brengen. De collectie van het ADVN herbergt alvast 
een rijke fotocollectie die de basis kan vormen voor een legio aantal 
onderzoeksonderwerpen. [tom cobbaert]

Bronnen bij deze bijdrage: G. Badger & M. Parr, The Photobook: A History. Volume III, London, 
2014; T. Berghmans (red.), Photobook Belge: 1854-now, Antwerp, 2019 ; Ba. De Wever, 
Vlaamse Volksbeweging (VVB), 2019 op: https://nevb.be ; Br. De Wever, Greep naar de macht. 
Vlaams-nationalisme en Nieuwe Orde: Het VNV 1933-1945, Tielt, 1995 ; L. Haagdorens, Vlaams 
Aktiekomitee voor Brussel en Taalgrens (VABT), 2019 op: https://nevb.be ; L. Haagdorens & 
N. Wouters, Mars(en) op Brussel, 2019 op: https://nevb.be ; J. Vincx, Vlaanderen in uniform 
1940-1945, Antwerpen, 1980-1982.

De tentoonstelling Photobook Belge loopt nog tot 6 oktober 2019 
in het FOMU. Meer informatie over de tentoonstelling en de cata-
logus op www.fotomuseum.be.
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“mannen, ja ‘t is feest, veel bier, goed bier en… zat!”
Een unieke verzameling van 100 jaar oude postkaarten

Een schoenendoos vol met postkaarten, 
764 zijn het er in totaal, niet chronologisch 
maar alfabetisch gesorteerd, van Aarschot 
tot Zottegem. Ook prentbriefkaarten uit 
het buitenland zitten ertussen. Groeten uit 
Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxem-
burg of uit Oostenrijk, Engeland, Spanje en 
Italië. De hele verzameling ademt een sfeer 
van vakantie en vertier, uit lang vervlogen 
tijden. Het merendeel van de kaarten heeft 
een postdatum tussen 1908 en 
1914, een kleine rest werd ver-
zonden na de  
 

Eerste Wereldoorlog, tussen 1919 en 1921. Op 
de ansichtkaarten staan plaatjes afgebeeld 
van meer dan honderd jaar oud, vooral 
van natuurlandschappen, monumenten, 
kerken, prominente gebouwen, stads-
gezichten, boerendorpjes, maar ook van 
komische tafereeltjes, militaire tableaus of 
bijzondere evenementen zoals de Wereld-
tentoonstelling in Brussel (1910) en Gent 
(1913). Aan variatie tussen de kiekjes is geen 

gebrek. Toch hebben de postkaarten één 
ding gemeen: ze werden stuk voor stuk 
verzonden naar hetzelfde adres: ’t Koninkske, 
Wolstraat 5 in Antwerpen.

Van Blauwvoetenkot tot Blauwvoeten-
krocht
Midden in het historisch centrum van 
Antwerpen, in de Wolstraat op nummer 5, 
bevond zich aan het begin van de twintigste 
eeuw het café ’t Koninkske. Het herbergde 
een lokaal met dezelfde naam dat in die 
tijd uitgroeide tot de ontmoetingsplaats 
van ‘De Blauwvoeten’, een groepje jonge-
ren dat tot de Antwerpse studentengilde 

‘Eigen Taal, Eigen Zeden’ behoorde. Deze 
katholieke Antwerpse gilde was in oktober 
1887 opgericht om de vernederlandsing van 
het onderwijs te bevorderen. De broe-
derschap motiveerde scholieren om aan 
Nederlandse taaltraining te doen en liet 

Links: De drinkebroers gaven elkaar ludieke namen: de nooit-
water-drinkende-blauwvoeten, de Blauwvoetenplakkers of de 
bij-dag-naar-huis-gaande-blauwvoeten. Op deze postkaart 
staat geschreven “Bachus rustende op zijnen troon neemt de 
leeg gedronken vatjes van de Blauwvoeten mede naar hooger 
sferen om ze aan de andere Goden, wien het lot misvallen was, 
te toonen – omdat hij moet vertrekken trapt hij de pint onder 
de voeten. Ooh Marie maak u niet kwaad.” S.d.

Onder: Sommige Blauwvoeten waren doorwinterde 
Bourgondiërs: “Mannen, Hier heb ik gisteren nen vollen buik 
paling geëten – Of hij goed was – maar op voorhand bestellen. 
Broedergroeten.” Getekend Den Disse, 17 mei 1912.

COLLECTIE
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hen bij wijze van oefening zelfgeschreven 
teksten en verzen declameren. De gilde 
had vertakkingen in diverse Antwerpse 
scholen, waaronder het Sint-Norbertus-
gesticht, het Onze-Lieve-Vrouw-college, het 
Sint-Jan-Berchmanscollege en het Sint-Igna-
tiusgesticht. Het gezelschap ‘De Blauwvoeten’ 
werd als nieuwe afdeling van de gilde rond 
de eeuwwisseling boven het doopvont 
gehouden en nam de organisatie van 
ontspanningsactiviteiten voor zijn rekening. 
Zowel de toneelgilde als het muziek-
korps kwamen onder de vleugels van ‘De 

Blauwvoeten’ terecht. Het gezelschap 
groeide uit tot een jolige studentenclub 
die elke week verzamelde in het Blauw-
voetenkot, het Blauwvoetenkrocht, het 
Blauwvoetenhol, de Blauwvoetencel of 
de Blauwvoetenkelder om te musiceren, 
toneel te spelen, een voordracht te geven of 
gewoon een pintje te drinken.

Vliegt de Blauw-
voet storm op zee
Dat ‘Eigen Taal, 
Eigen Zeden’ 
sterk geïnspi-
reerd was door 
cultuurflamin-

gantisme, is ook op te maken uit 
de boodschappen op de postkaarten. Niet 
enkel de Blauwvoet-strijdkreet ‘Vliegt de 
Blauwvoet storm op zee’, die werd ontleend 
aan het bekende ‘Lied der Vlaamsche zonen’ 
van Albrecht Rodenbach, wiens blauwvoet-
concept op zijn beurt schatplichtig was aan 
Hendrik Conscience, sierde de postkaarten; 
ook andere typische Vlaamse leuzen stonden 
geschreven: ‘Voor outer en heerd’, ‘Vlaande-
ren de leeuw’, ‘Houzee’ of ‘Klauw ende groet!’. 
Verder mochten nogal wat Blauwvoeten 
graag hun strijd voor de vernederlandsing 
beklemtonen door op de postkaarten het 
Franstalige opschrift te schrappen en te 
vertalen. Het woord carte postale werd sys-
tematisch doorgehaald. In enkele gevallen 
zien we op de ansichtkaarten een stickertje 
verschijnen met de boodschap ’Wij eischen 
de Vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool. 
Alle briefwisseling in ’t Nederlandsch a.u.b.’ 
of kortweg de mededeling: ’In Vlaanderen 
Vlaamsch‘. Ook ’Vlaamsch in’t leger. Vliegt de 
Blauwvoet, Storm op zee. Vlaamsche en Waal-

In de postkaarten-
collectie zitten enkele 
uitzonderlijke items. Zo 
zijn er twee kaartjes uit 
Bogota (Colombia): “Mijn 
hartelijkste groeten aan 
allen! Keer kortelings weer 
naar België: ben benoemd 

‘Raadslid aan ’t Algemeen 
Consulaat van Colombië in 
Brussel’ en hoop het publiek 
opmerkzaam te maken 
wat betreft de ontzaglijke 
rijkdommen van Colombië 
en Zuid-Amerika. Dus, tot 
ziens.” Getekend Goffinet, 
10 augustus 1921.

Het café ‘t Koninkske in de 
Wolstraat nummer 5 was 
tien jaar lang het post-
adres van de Blauwvoeten.



sche Regimenten’ duiken 
verschillende keren op.

De mate waarin studen-
ten Vlaams geëngageerd 
waren, valt deels ook af te 
leiden uit de postkaarten. 
Sommige Blauwvoeten 
lieten hun vrienden weten 
welke Vlaamsgezinde 
manifestaties ze bezochten. 
Zo bleef er een hele reeks 
postkaarten over de Roden-
bachfeesten in Roeselare 
bewaard. In augustus 1909 
werd er drie dagen lang 
gefeest met muziek, toneel, 
stoeten en vuurwerk. Ook 
de 11 julistoet behoorde tot 
de meest bezochte viering 
onder de studenten. Voorts 
is er een ansichtkaart vanop 
het Esperanto-congres in 
1912 in Gent, een kaartje 
vanop het XVde Vlaamsch 
Natuur- en Geneeskundig 
Congres in 1911 in Oostende 
en meerdere verwijzingen 
naar de Consciencedag 
op 11 augustus 1912 in 
Antwerpen, een volksfeest 
ter gelegenheid van de 
honderdste verjaardag van 
de schrijver.

Een laatste groet
In 1910 kwam de studentengilde ‘Eigen Taal, 
Eigen Zeden’ in een diepe crisis terecht. Meer 
dan de helft van de leden haakte af door ver-

deeldheid in de gilde over 
politieke voorkeuren. Toch 
vierde het broederschap 
in 1912 zijn 25ste verjaar-
dag. Bij het uitbreken van 
de Eerste Wereldoorlog 
viel de werking van de 
gilde stil en werd die niet 
meer hervat. De vriend-
schapsband onder ‘De 
Blauwvoeten’ bleef echter 
sluimerend aanwezig, dat 
bewijzen de postkaarten 
die na de oorlog wer-
den verstuurd. De oude 
gewoonte om een kaartje 
naar ‘t Koninkske in de 
Wolstraat te sturen, werd 
door sommige Blauw-
voeten voor korte duur 
heropgepikt. Ondanks de 
goede voornemens om 
met elkaar in contact te 
blijven, doofde de kame-
raadschap omstreeks 1921 
uit. [sophie gyselinck]

Postkaarten die refereren aan een brand tijdens de Wereld-
tentoonstelling op 15 augustus 1910 in Brussel, die verschil-
lende paviljoenen vernielde. “Daar is de brand! Ha! Ha!” 
Getekend De Julien, De Lode & De Karel, september 1910.

Bronnen bij deze bijdrage:
L. Gevers, Eigen Taal, Eigen Zeden, in: NEVB, Tielt, 1998, 
dl. 1, pp. 1051-1053; L. Gevers, Bewogen jeugd. Ontstaan en 
ontwikkeling van de Katholieke Vlaamse studentenbeweging 
(1830-1894), Leuven, 1987; AC1130 Archief Vlaamse Katho-
lieke Studentengilde Eigen Taal Eigen Zeden.
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een werkinstrument voor het waarderen van privaatrechtelijke archieven
Kabinetsarchieven als casestudy

COLLECTIE

Sinds enkele jaren is de Vlaamse erfgoedsec-
tor intensief bezig met het waarderen van de 
vele erfgoedcollecties die het gewest rijk is. 
Waarderen is het systematisch in kaart bren-
gen van de waarde van cultureel erfgoed en 
vormt een goede basis voor een duurzame 
erfgoedwerking. Ook bij archieven neemt 
waarderen een belangrijke plaats in bij het 
verwervings- en verwerkingsproces. Om in 
te spelen op deze ontwikkelingen en om 
haar eigen adviserende werking verder uit 
te bouwen, wil Archiefbank Vlaanderen op 
termijn een instrument ontwikkelen voor 
de waardering van private archieven. Als 
pilootproject is ervoor gekozen om een case-
study uit te voeren rond federale en Vlaamse 
ministeriële kabinetsarchieven. Het project 
gebeurt in samenwerking met het ADVN, 
Amsab-ISG, KADOC-KU Leuven, Liberaal 
Archief/Liberas en het Algemeen Rijksarchief 
en Rijksarchief in de Provinciën, allemaal 
archiefinstellingen met kabinetsarchieven in 
hun collectie. Het doel is om een werkinstru-
ment te creëren waarmee kabinetsarchieven 
kunnen worden gewaardeerd, geselecteerd 
en ontsloten.
Een ministerieel kabinet is de groep per-
soonlijke medewerkers van een minister, 
staatssecretaris of regeringscommissaris, 
die hem of haar ondersteuning biedt bij de 
voorbereiding en de totstandkoming van 
het beleid. Omdat de kabinetten zo dicht 
staan bij het centrum van de politieke macht, 
zijn hun archieven een belangrijke bron 
voor de reconstructie van de besluitvor-
ming bij de federale en Vlaamse regeringen. 
Het is echter een moeilijke en tijdrovende 
opdracht om kabinetsarchieven op een 
correcte manier te ontsluiten. Niet alleen zijn 

het zeer grote archieven, maar ze worden 
regelmatig in een wanordelijke en onvol-
ledige toestand overgedragen. Daarbij komt 
nog eens dat het wettelijk statuut van deze 
archieven onduidelijk is. Ondanks hun rol in 
het overheidsbeleid, vallen de ministeriële 
kabinetten niet onder het toepassings-
gebied van de federale Archiefwet of het 
Vlaamse Bestuursdecreet. Wettelijk gezien 
zijn het dus private archieven, waardoor 
de regeringsleden vrij zijn om met hun 
kabinetsarchieven te doen wat ze willen. Dit 
heeft in het verleden reeds geleid tot archie-
ven die zijn ‘uitgezuiverd’ of gewoonweg 
volledig vernietigd. Het kabinetsarchief van 
Johan Sauwens voor de periode 1988-1992, 
toen hij Vlaams Gemeenschapsminister voor 
Openbare Werken en Verkeer was, bevat 
bijvoorbeeld enkel de algemene correspon-
dentie en de dossiers van de ministerraad. 
Courante reeksen als de kabinetsdossiers, de 
correspondentie betreffende het dienst-
betoon en de werkingsdossiers van de 
persdienst ontbreken volledig. Deze vernie-
tigingsdrang beperkte zich niet tot enkel de 
Vlaams-nationalisten en tot diep in de jaren 
1980 maakten quasi alle Belgische politici 
zich hieraan schuldig. In de jaren 1960 was 
het zelfs de gewoonte voor CVP-ministers 
om hun kabinetsarchieven in de oven van 
een oude stoomlocomotief te verbranden. 
Van veel kabinetsarchieven daterend van 
voor 1990 ontbreekt tot op de dag van 
vandaag elk spoor. De situatie is tegenwoor-
dig sterk verbeterd, maar nog steeds heerst 
er bij de kabinetten vaak nog veel apathie 
ten opzichte van hun eigen archief. Een deel 
van de uitdaging bestaat er dan ook uit de 
politici en kabinetsmedewerkers bewust te 

maken van de wetenschappelijke waarde 
van hun archieven.
Archiefbank wil deze problemen aanpak-
ken door alle informatie die momenteel 
beschikbaar is met betrekking tot de 
kabinetsarchieven samen te brengen in één 
werkinstrument, dat vervolgens het kader 
vormt waarbinnen deze archieven correct 
en verantwoord ontsloten kunnen worden. 
Naast het geven van een systematisch over-
zicht van de context, werking en structuur 
van de kabinetten en hun archieven, reikt 
het werkinstrument verschillende hulp-
middelen aan waarmee kabinetsarchieven 
gewaardeerd kunnen worden. Dankzij een 
tool voor de waardering op archiefniveau 
kunnen de archiefinstellingen hun archief-
beheer beter op punt stellen en duidelijk 
uitmaken welk kabinetsarchief prioriteit 
krijgt bij de ontsluiting. Een waarderingslijst 
voor afzonderlijke reeksen en documenten 
stelt de archivarissen dan weer in staat om 
binnen de kabinetsarchieven op een gestruc- 
tureerde manier archiefstukken te selecte-
ren. Bij het opstellen van deze tools is er zo 
veel mogelijk rekening gehouden met de 
bestaande procedures van de partnerinstel-
lingen. Om het werkinstrument op punt te 
stellen, zal het de komende maanden aan 
enkele praktijktesten onderworpen worden.
Archiefbank zal op woensdag 25 september 
in het Algemeen Rijksarchief een studiedag 
organiseren waarbij het werkinstrument en 
de eindresultaten van het project aan het 
publiek zullen worden voorgesteld. Het pro-
gramma en de nodige praktische informatie 
zullen binnenkort worden bekendgemaakt 
via de websites van Archiefbank en de pro-
jectpartners. [florian daemen]
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Hoe begin je aan een encyclopedie? Die vraag houdt enkele ADVN-
medewerkers tegenwoordig intensief bezig, mezelf incluis. Enkele 
maanden geleden begon ik als onderzoeker aan het ADVN met als 
voornaamste taak om de coördinatie van een Digitale Encyclopedie 
van de Vlaamse beweging in goede banen te leiden.
Eigenlijk is de vraag zelf, hoe eenvoudig en logisch ze ook klinkt, 
nogal kort door de bocht. Je ‘begint’ immers niet aan een encyclope-
die. Een tekst schrijven – of het nu gaat over een wetenschappelijk 
artikel, een politiek pamflet of een liefdesgedicht – impliceert altijd 
dat je (bewust of onbewust) reageert op andere, al bestaande 
teksten; je schrijft je in (in) een traditie. Bij encyclopedieën is dat niet 
anders en het geldt al helemaal voor het project waar ik recentelijk 
ben ingedoken.

EVB – NEVB – DEVB
De Digitale Encyclopedie van de Vlaamse beweging pikt de draad van 
het onderzoek op waar twee monumentale voorgangers haar heb-
ben neergelegd. In de eerste editie – de Encyclopedie van de Vlaamse 
Beweging (1973-1975) -- werden voor het eerst vele honderden 
personen en organisaties uit de geschiedenis van deze beweging 
verenigd in twee lijvige boekdelen. Hoewel de Encyclopedie alge-
meen werd ontvangen als een belangrijk naslagwerk, kwam er ook 
kritiek: het werk werden onder meer partijdigheid en onvolledigheid 
verweten. Twintig jaar later verscheen een herwerkte versie – de 
Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (1998) – die, meer nog 
dan de eerste editie, een gedistantieerde, kritisch-wetenschappelijke 
studie van deze nationale beweging ambieerde. De NEVB groeide 
uit tot een onmisbaar werkinstrument voor onderzoekers uit tal van 
disciplines en is dat tot op heden nog steeds, al kwamen na verloop 
van tijd onvermijdelijk nieuwe tekortkomingen bloot te liggen, zoals 
enkele markante feitelijke onjuistheden die door grondiger bronnen-
onderzoek wellicht voorkomen hadden kunnen worden.
Vandaag – opnieuw twintig jaar later – stelt de Digitale Encyclopedie 
zich dezelfde ambitie als de editie uit 1998; namelijk de ambitie 
om het werk van haar voorganger voort te zetten en met zin voor 
kritisch denken te actualiseren. Maar zoals de werknaam van dit 
project al verraadt, wil het deze rijkdom aan historische kennis 
niet langer presenteren in fraai uitgegeven boekwerken, maar zo 
levendig mogelijk houden via een online-databank. De DEVB wordt 

een perpetueel work in progress: een dynamisch, nooit vervolledigd 
instrument dat altijd open blijft voor vernieuwing.
In wat volgt wil ik laten zien hoe de redactie van dit nieuwe project 
al net zozeer met allerlei vragen wordt geconfronteerd als die van de 
vorige edities; vragen die ik -- in een ijdele poging om theoretische 
bespiegelingen te verzachten met wat frivoliteit -- ‘di-lemma’s’ heb 
genoemd.

Di-lemma 1: Olivier Vanneste
Wie geef je een positie in het speelveld van de geschiedenis en wie 
niet? Enigszins gechargeerd geformuleerd, is dat een vraag waar de 
redactie van een encyclopedie zich bij voortduring het hoofd over 
breekt. Zo mailde een NEVB-auteur me onlangs enkele boeiende 
suggesties inzake de encyclopedie waaraan hij had meegewerkt. Hij 
vond dat de nadruk er te veel op beladen nationalistische perso-
nen en groeperingen was komen te liggen. Zelfs de meest obscure 
figuranten uit – bijvoorbeeld – Vlaanderens collaboratieverleden 
hadden een lemma gekregen, terwijl sommige regionale en wellicht 
minder markante actoren ondanks hun inzet voor de ontwikkeling 
van Vlaanderen buiten beeld blijven: Olivier Vanneste, bijvoorbeeld, 
die eerst als oprichter en directeur van de West-Vlaamse Economi-
sche Raad en vervolgens als provinciegouverneur decennialang had 
geijverd voor het welvaren van zijn regio.
Een pleidooi voor de opname van onopvallende schakels in de ency-
clopedie, voor personen en instanties die een rol achter de schermen 
vertolken en daardoor vergeten dreigen te worden, is zonder meer 
legitiem. Toch dringt zich daarbij ook de vraag op hoe breed je de 
Vlaamse beweging uiteindelijk mag definiëren. In de woorden van 
Mark Twain: “To a man with a hammer, everything looks like a nail”. 
Het gevaar bestaat dat je als redactie aan overgeneralisatie doet en 
de hele geschiedenis van Vlaanderen in een nationalistisch daglicht 
plaatst door haar ‘al te volledig’ op te nemen in je encyclopedie.
Hoe bepaal je wie relevant is voor de geschiedenis van de Vlaamse 
beweging en wie niet? Bestaat daar überhaupt wel een betrouwbaar 
criterium voor? Soortgelijke vragen doen zich voor bij mijn tweede 
di-lemma, al belicht dat wel een geheel andere kant van het verhaal.

Di-lemma 2: Schild & Vrienden
Ook de radicaal-rechtse conservatieve Vlaams-nationalistische jon-

hamers en nagels
Een digitale encyclopedie van de Vlaamse beweging in twee di-lemma’s

ONDERZOEK
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gerenbeweging Schild & Vrienden roept heel wat vragen op met het 
oog op de aanvulling van de EVB en NEVB. Moet een dergelijk recent 
fenomeen als deze beweging (nu al) worden opgenomen in de Digi-
tale Encyclopedie? Wat is Schild & Vrienden eigenlijk precies? Is deze 
beweging, die in het najaar van 2018 op regelmatige basis de media 
haalde, wel echt een ‘nagel’ of lijkt ze dat alleen maar? In hoeverre 
kan Schild & Vrienden (al) gesitueerd worden in de geschiedenis van 
de Vlaamse beweging? Hoe direct verhoudt deze beweging zich tot 
de tradities waarvan de EVB en NEVB een overzicht bieden? En een 
al even boeiende vraag: is een losser geworden band met dergelijke 
tradities wel een argument om iets of iemand niét op te nemen?
Vast staat hoe dan ook dat wie op dit moment al wetenschappelijk 
gefundeerde uitspraken wil doen over Schild & Vrienden en deze 
groepering met zekerheid in een bepaalde historische context wil 

situeren, zich op zijn minst aan 
een grondige bronnenstudie en 
even zo nauwgezette netwerk-
analyse dient te wagen. Misschien 
is er ook wel een zekere tempo-
rele afstand voor nodig. Het is 
immers altijd moeilijk om thema’s 
uit de actualiteit te rijmen met 
het bij uitstek historiserende 
karakter van een encyclopedie.

Hamers en nagels
Hoe begin je aan een encyclope-
die? Het dringt tot me door dat ik, 
voortbordurend op die ene fasci-
nerende vraag, vooral veel nieuwe 
vragen heb gesteld en er geen 
enkele van heb beantwoord. Maar 
ergens is dat nog wel toepasselijk. 
Een encyclopedie is namelijk niet 

noodzakelijk een verzameling van 
(absolute) antwoorden; je zou haar ook kunnen zien als een 
platform voor alle mogelijke vragen – vragen bij onze kennis 

van de wereld en, niet het minst, vragen bij de encyclopedie zelf. Zou 
het niet spannend zijn om van deze Digitale Encyclopedie een instru-
ment te maken dat zijn eigen vanzelfsprekendheid in twijfel trekt 

-- of zijn schijnbare wetenschappelijke almacht toch op zijn minst 
nu en dan duchtig poogt te problematiseren? De redactie dankt bij 
voorbaat de scherpzinnige geesten die haar bijstaan in de zoektocht 
naar wat een nagel is en wat niet. [aragorn fuhrmann]

M. Beyen, Een uitdijend verhaal. De historiografie van de Vlaamse beweging, 1995-2005, in: 
WT, jg. 55, 2005, bijzonder nummer, pp. 19-33; Br. De Wever, ‘The Flemish movement and 
Flemish nationalism’, in: Studies on National Movements, vol. 1, 2013, pp. 50-80. [http://snm.
nise.eu/index.php/studies/article/view/0104a/3]; J. Tollebeek, Encyclopedie van de Vlaamse 
Beweging, in: NEVB, Tielt, 1998. [https://nevb.be/wiki/Encyclopedie_van_de_Vlaamse_Be-
weging_(EVB)]; W. Vens e.a., Olivier Vanneste en West-Vlaanderen, Tielt, 1997; G. Vasilev, 
Methodological nationalism and the politics of history writing: how imaginary scholarship 
perpetuates the nation, in: Nations and Nationalism, vol. 25, pt. 2, April 2019, pp. 499-523.
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open monumentendag 
Zondag 8 september 2019

vreugde & verdriet 
Tentoonstelling

Het ADVN is gevestigd 
in een schoolgebouw 
dat werd ontworpen in 
1879 door stadsarchitect 
Pieter Dens. Het pand 
aan de Lange Leemstraat 
staat beter bekend als de 

‘Middelbare School voor 
Meisjes’ en behoort tot 
één van de belangrijkste 
bewaarde bouwwerken 
die Dens in Antwerpen 
liet optrekken. Het 
gebouw is een imposant en waardevol 
monument dat geschiedenis ademt. Dat het 
vandaag een archiefinstelling herbergt, is 
voor velen een verrassing. 

Praktisch
Open Monumentendag, 8 september 2019
Vrij bezoek van 10 tot 17u.
Op reservatie: twee gratis rondleidingen om 
11u en 15u, telkens ca. 1u. Inschrijven langs: 
03-225 18 37 of publiekswerking@advn.be.
De hele dag door een interactieve zoektocht 
voor kinderen van 7 tot 12 jaar.

Laat het verleden niet verloren gaan
Misschien liep u zelf ooit school in dit 
gebouw en heeft u mooie herinneringen 
aan uw schooltijd in de Lange Leemstraat? 
Bewaart u foto’s of ander schoolmateriaal en 
wil u dat graag delen met het brede publiek? 
Laat het ons weten, dan gaan we ermee aan 
de slag: publiekswerking@advn.be. 

Het ADVN gooit daarom op 
zondag 8 september tijdens 
de Open Monumentendag 
de deuren open. De hele dag 
kan u een kijkje nemen in het 
gebouw en de sfeer opsnuiven 
van deze negentiende-eeuwse 
stadsschool met zijn monu-
mentale inkomhal, gaanderijen 
in sierlijk smeedwerk, brede 
traphallen en hoge plafonds. Ga 
mee op zoek naar de grandeur 
van weleer en schrijf u in op 

één van de twee gratis gegidste rondlei-
dingen (11u en 15u). Tijdens de rondleiding 
gunnen we u tevens een blik achter de 
schermen van het archief. [sophie gyselinck]

Tentoonstelling Vreugde & Verdriet
Vrijheid! Ontlading! Feest! Op 4 september 
1944 wordt Antwerpen bevrijd. Meer dan 
vier jaren van bezetting zijn eindelijk voorbij. 
De eerste vreugdevolle bevrijdingsdag 
vloeit over in negen lange bevrijdingsmaan-
den. De dansende menigte verstomt. Angst 
voor bommen en vernieling. Honger door 
voedseltekort. En bezorgdheid, over het 
lot van geliefden ergens ver weg, komen in 
de plaats. Vreugde en verdriet liggen nooit 
ver uit elkaar in een stad op weg naar haar 
definitieve vrijheid. Ontdek het in de gelijk-
namige expo in het Felixarchief.  [redactie]

Praktisch 
Van 7 september 2019 tot 
31 mei 2020. 
Felixarchief, 6de verdie-
ping (Oudeleeuwenrui 29, 
2000 Antwerpen) 
Dinsdag tot vrijdag van 
8u30 tot 16u30 
Zaterdag en zondag van 
10u tot 17u 
Gratis voor individuele 
bezoekers. 
Boek een gegidste rondleiding via: info@
vredescentrum.be of 03-292 36 51 

De expo Vreugde & Verdriet is een initiatief 
van Vredescentrum vzw in samenwerking 
met stad Antwerpen.

KORT



17

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, Lode Wils, Hugo Claus, 
Eugeen Van Oye en Cyriel Verschaeve: vier 
verhalen over Vlaamse onafhankelijkheid

BijdraGeN

Aragorn Fuhrmann, ‘Zwart hooi, ver-
brande oppers’. Hugo Claus en de gevaren 
van een wezenlijk-vlaams landschap

John Aspeslagh, Hechte vriendschap in 
barre tijden. De naoorlogse corresponden-
tie tussen Eugeen Van Oye en Hugo Verriest

fOrum

Lode Wils, Verleden en toekomst van een 
natie 

wt|tijdschrift over de geschiedenis van de vlaamse beweging 
Inhoud 2019/2

nise 
Annual Gathering in Warschau

Van 27 tot 29 mei vond in Warschau de 
jaarlijkse bijeenkomst van NISE (National 
Movements and Intermediary Structures 
in Europe) plaats. Tijdens de vergaderin-
gen werd beslist om de structuur van de 
organisatie aan te passen. Zo worden er 
kerngroepen opgericht die de algemene 
richtlijnen van NISE uitstippelen en over-
schouwen, en tijdelijke werkgroepen voor 
specifieke (onderzoeks)projecten. Daarnaast 
werd de nieuwe NISE-website voorge-
steld, volume 4 van het wetenschappelijke 
tijdschrift Studies on National Movements 
gelanceerd, en nummer 4 van de NISE Essays, 

Romain Vanlandschoot, Cyriel Verschaeve. 
Zeventig jaar na Solbad Hall

receNsies & siGNaLemeNTeN

Flemish Patriots 
and the Construc-
tion of the Nation: 
How the Flemish 
Nation Ceased 
to Be ‘Small’ 
gepresenteerd. 
Aansluitend bij 
de vergaderin-
gen vond ook de 
jaarlijkse confe-
rentie plaats in 
het Duits Histo-
risch Instituut 

in Warschau. Het overkoe-
pelende thema voor de 
verschillende lezingen luidde 
The Politics of Difference in 
1919 Europe. Minorities and 
Border Populations. Ten slotte 
willen we langs deze weg 
nog onze dank betuigen aan 
Luc Boeva en Louis Vos voor 
hun bewezen diensten voor 
NISE. Hun opvolgers zijn 
Hanno Brand (administrator) 
en Joep Leerssen (voorzitter). 
[kasper swerts]
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Het komend najaar stapt het ADVN als 
nieuwe partner mee in een piloottraject van 
FARO (het Vlaams steunpunt voor cultureel 
erfgoed) rond erfgoedcollecties, gezond-
heid en welzijn. Concreet wordt voor een 
periode van zes weken ons gebouw en onze 
collectie een inspiratiebron voor mensen in 
een psychisch hersteltraject. Op deze manier 
wil het ADVN een helpende hand reiken aan 
mensen tijdens hun herstelproces en een 
waardevolle bijdrage leveren aan het welzijn 
van deze groep.

Het hersteltraject dat de titel Een goed 
bewaard geheim kreeg, is ontwikkeld door 
FARO samen met het ADVN en wordt onder-

steund door de HerstelAcademie SaRA en 
Iedereen Leest. Het traject houdt een reeks 
van zes sessies in, die telkens in het ADVN op 
een vaste dag in de week worden georgani- 
seerd. Tijdens de sessies worden cliënten 
van de HerstelAcademie SaRA geprikkeld 
en geïnspireerd door enkele opmerkelijke 
stukken uit de expo Gemaakt achter prikkel-
draad, namelijk door het repressie-erfgoed 
afkomstig uit de interneringscentra van na 
de Tweede Wereldoorlog. De verhalen achter 
de poëziealbums, brieven, wenskaarten, 
schilderijen en objecten vervaardigd in 
gevangenschap dienen als inspiratie voor 
de deelnemers om hun ‘eigen’ verhaal te 
vertellen. De manier waarop ze dat doen 

een goed bewaard geheim
Welzijn en archieven

een lamp in een kamp?
ADVN-lezing wierp nieuw licht op de interneringsperiode

kiezen ze zelf, bijvoorbeeld door middel van 
digital storytelling of door het creëren van 
een nieuw object. Tijdens de sessies wordt 
er steeds gepeild naar de stemming van 
de deelnemers, hetgeen bijdraagt aan de 
welzijnsmeting binnen het traject. Cruciaal 
is dat de groep tijdens het proces in contact 
komt met de collectie van het ADVN en aan 
de slag gaat met creatieve werkvormen. Aan 
het einde van de reeks heeft elke deelnemer 
een eigen, artistiek herstelverhaal.

Het hersteltraject Een goed bewaard geheim 
is voorlopig in een try-out fase en heeft de 
intentie om op lange termijn te consolideren. 
[sophie gyselinck]

Op 16 mei organiseerde het ADVN de lezing 
Een lamp in een kamp? Nieuw licht op de 
interneringsperiode. Na een bezoekje aan 
de expo Gemaakt achter prikkeldraad, die 
nog tot september te bezichtigen valt in 
de tentoonstellingsruimte van het ADVN, 
namen de aanwezigen plaats in de leeszaal. 
Daar verschaften twee deskundige sprekers 
duiding bij het controversiële erfgoed uit 
de tentoonstelling, alsmede bij de context 
waarin dat erfgoed tot stand was gekomen. 
Helen Grevers, die promoveerde op een ver-
gelijking tussen Belgische en Nederlandse 
interneringscentra na WOII, presenteerde 
een historisch overzicht van de internerings-
periode en zoomde in op het dagelijkse 

leven in de centra. ADVN-onderzoeker 
Kasper Swerts vroeg vervolgens gehoor voor 
de materiële bronnen van het kampleven en 
de verrassende vragen die deze oproepen; 
een uitnodiging die niet onbeantwoord 
bleef. Vanuit het publiek kwamen nadien 
enkele boeiende vragen en opmerkingen 
die de symboliek van de lamp eer aandeden: 
niet alleen de voordrachten, maar ook de 
reacties erop wierpen die avond nieuw licht 
op een even beladen als fascinerende pagina 
uit de nationale geschiedenis. [aragorn 
fuhrmann]

De expo is te bezoeken tijdens weekdagen, van 
9 tot 16u. Groepsbezoek mogelijk op afspraak.

KORT
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graalridder van vlaanderen

Kan Ernest Van der Hallen (1898-1948), de schrijver en jeugdleider uit 
Lier, vandaag de dag nog een lichtend en inspirerend voorbeeld zijn? 
In de jaren ‘20 van vorige eeuw werkte hij bij het Algemeen Secreta-
riaat voor Katholieke Boekerijen en in 1919 nam hij bij het overlijden 
van August Laporta, medestichter van het Algemeen Katholiek 
Vlaams Studentenverbond (AVKS) en bezieler van de studenten-
tijdschriften De Student en Storm, diens plaats in als redacteur en 
raadgever. Hier duiken begrippen op die de denkwereld van Ernest 
Van der Hallen uitmaakten: katholiek, Vlaams, student. Ze zouden 
hem bezielen tot het einde van zijn aardse bestaan.
De tijd kort na de Groote Oorlog was er een waarin jonge mensen 
en meer bepaald studenten droomden van een nieuwe wereld 
waarin vrede en broederlijkheid zouden heersen, de Gemeinschaft 
(de warme gemeenschap) in de plaats zou treden van de Gesell-
schaft (de koude maatschappij), om het beroemde begrippenpaar 
van de socioloog Ferdinand Tönnies aan te halen. De droom van 
de studenten in Vlaanderen was dat, maar niet alleen hier. Ook in 
buurland Duitsland gistte het onder de studerende jeugd, niet 
toevallig het land waar de rasse industrialisering van eind 19de eeuw 
de samenleving grondig had dooreengeschud. Daar ontstond die 
grootse beweging in en van de jeugd, de Wandervögel. Onvergetelijk 
moet de bijeenkomst van meer dan tweeduizend jonge lui geweest 
zijn op de Hoher Meißner vlak bij Kassel in het hart van Duitsland. 
Dromend van een nieuwe tijd nam de Jugendbewegung die 11de en 
12de oktober van het jaar 1913 stelling tegen de verkramptheid van 
de burgerlijke maatschappij. Boven op de Hoher Meißner zwoeren de 
jongeren plechtig dat ze hun leven naar eigen bestemming, vanuit 
eigen verantwoordelijkheid en in innerlijke waarachtigheid gestalte 
wilden geven.
Allemaal idealen waarin ook Ernest Van der Hallen zich kon vinden, 
en hij gaf aan dat alles nog de eigen inkleuring van een Vlaams-natio- 
nale overtuiging met een vernieuwende kijk op kerkelijk-religieus 
gebied, bijvoorbeeld door te pleiten voor het gebruik van de volks-
taal in de liturgie, en dit in preconciliaire tijden! Ernest Van der Hallen 
onderging daarbij ook de invloed van de grote katholieke theoloog 
Romano Guardini, die in Italië geboren, maar in Duitsland getogen 
was. In zijn werk Vom Geist der Liturgie (1918) brak Guardini een lans 
voor liturgische vernieuwing. In zijn pedagogische brieven zoals het 
door Ernest Van der Hallen vertaalde Neue Jugend und katholischer 

Geist bepleitte hij de noodzakelijkheid van Selbstbildung, zichzelf 
vormen, en de harmonisering van autoriteit en vrijheid. Concreet 
betekende dat voor Van der Hallen het streven naar een even-
wichtige verhouding tussen een autonome jeugdbeweging en het 
kerkelijk-hiërarchische gezag.
Ernest Van der Hallen overleed op 24 februari 1948. In een terugblik 
in Dietsche Warande en Belfort datzelfde jaar schreef de auteur André 
Demedts deze woorden over hem: “Hij was een dromer met een 
zwervende en heimweezieke ziel. Uit de droom wordt al het grote en 
edele geboren. Alles wat Van der Hallen geschreven heeft, moet als een 
opwekking tot een schoon en grootmoedig leven worden beschouwd.” 
Het ‘schone’ en het ‘grootmoedige’ worden vandaag wat al te licht-
vaardig als romantisch-voorbijgestreefd weggezet, maar het zijn net 
die waarden die Demedts de kunstenaar Ernest Van der Hallen deden 
uitroepen tot ‘één van de laatste Graalridders in Vlaanderen’.

(verkorte versie van de toespraak die ik als voorzitter van het ADVN gaf 
op de 59ste Ernest Van der Hallen-dag in Lier op zaterdag 30 maart 2019)

dirk rochtus | voorzitter van het advn

DENKWOORD

[ADVN, VFA7052]
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