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VOORWOORD

Etalage voor onderzoekers

WT, het vroegere Wetenschappelijke Tijdingen, bundelt wetenschap-
pelijk onderzoek dat van ver of van dichtbij te maken heeft met de 
Vlaamse beweging. In het tijdschrift worden extracten of syntheses 
van doctoraatsverhandelingen opgenomen, herwerkte masterproe-
ven of andere resultaten van de onderzoeksijver van navorsers. Ook 
recensies van studies die elders werden gepubliceerd, krijgen er een 
plaats. WT biedt verder een forum waarop suggesties voor onder-
zoek kunnen worden gepost, alsook intrinsieke vraagstukken over 
de geschiedenis en actualiteit van de Vlaamse beweging aan bod 
komen en sinds enige tijd wordt een erfgoedrubriek toegevoegd 
met aankondigingen van bijzondere archiefcollecties, klaar voor 
verder speurwerk.
De bedoeling van de ADVN-Mededelingen sluit aan bij die laatste 
rubriek. Het gaat hier immers om het signaleren van wat in het 
archief leeft en beweegt: wat werd recent aan archiefmateriaal 
overgedragen? Wat is reeds geïnventariseerd en is klaar om er 
onderzoekers en andere geïnteresseerden op los te laten? Wat zijn 
mogelijke onderzoekspistes om met dit materiaal te bewandelen? 
ADVN-Mededelingen is met andere woorden een uitstalraam met 
lekkers voor onderzoekers. Het wil de aandacht vestigen op het 
onderzoekspotentieel van wat in de archieven wordt gedeponeerd. 
In dit nummer worden enkele erfgoedcollecties voorgesteld met de 
bedoeling de onderzoeksgeesten aan te wakkeren.

Archivaris Sophie Bossaert laat u kennismaken met de nalatenschap 
van het Brussels Vlaams Pleitgenootschap. Het archief getuigt over 
meer dan 60 jaar werking en activiteiten. De oprichting van deze 
organisatie dateert van de tijd toen de opleidingen Rechtsgeleerd-
heid enkel in het Frans gebeurden. Om de pleidooien van de Vlaamse 
juristen kracht bij te zetten, werden oefeningen in welsprekendheid 
en redevoering georganiseerd. De relevantie van deze vereniging ligt 
ook in het aanbieden van netwerken voor jonge advocaten. Tevens 
ontpopte het Pleitgenootschap zich als maatschappelijke drukkings-
organisatie onder meer in de strijd voor de vernederlandsing van het 
onderwijs.

Jens Bertels, sinds juli als archivaris aangesteld in het ADVN, legt zich 
toe op de verwerking van de veelheid aan persoons-archieven. Hij 
stootte in het archief van Lieven Gevaert op een bijzondere brief-

wisseling over diens relatie tot het Vlaams-katholieke cultuurleven. 
Lieven Gevaert komt daaruit naar voren als een gulle mecenas voor 
Het Vlaamsche Volkstooneel, dat ondanks de financiële ondersteu-
ning, al snel de boeken moest sluiten.

Een van de meer curieuze aanwinsten in de ADVN-collectie vormen 
de Vlaamse Franken, uitgebracht door de Federatie Vlaamse Kringen. 
Sophie Gyselinck, publieksmedewerker in het ADVN, belicht dit 
vrij recente fenomeen, dat toch weinig bekend is. In de jaren 1985 
werden deze stukken als verzamelaarsmunten verspreid in goud en 
zilver, maar ook in andere metalen, bedoeld om als gewoon geld in 
roulatie te brengen en uiteindelijk zelfs de plaats in te nemen van de 
Belgische Frank. De verspreiding van de centen bleef beperkt tot een 
regionale aangelegenheid en hield ook slechts enkele jaren stand.

Een voorproefje van hoe onderzoekers met erfgoed aan de slag gaan, 
wordt gegeven door Aragorn Fuhrmann met een korte bijdrage over 
de jeugdbedevaarten naar Solbad-Hall. Op de lange versie is het nog 
even wachten. Naar aanleiding van een colloquium op 9 novem-
ber 2019 boog hij zich over de herdenkingscultus ter ere van Cyriel 
Verschaeve. Een betere illustratie voor bovenstaand pleidooi voor 
diepgravend archiefonderzoek kan ik niet bedenken. [ann mares]

[ADVN, AVARVPR139]
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UIT HET ARCHIEF

“straks winkelen met een vlaamse munt”
Het archief van de Vlaamse Franken

Op 22 februari 1982 besloot de vijfde rege-
ring van Wilfried Martens de Belgische frank 
met 8,5 procent te devalueren binnen het 
Europees Monetair Stelsel. De ingreep werd 
gezien als een van de meest succesvolle 
operaties uit onze economische geschiede-
nis, aangezien ze de economie een boost 
gaf en de Belgische frank uit het slop haalde. 
Drie jaar later beroerde een nieuw monetair 
dispuut de gemoederen. Een gloednieuwe 
penning genaamd de ‘Vlaamse Franken’, 
werd kortstondig als betaalmiddel in 
omloop gebracht. Kreeg de Belgische frank 
plots concurrentie?

Een nieuwe munt voor Vlaanderen
Tussen 1985 en 1990 doken er in het Vlaamse 
straatbeeld zes nieuwe munten op. De 
penningen van respectievelijk 25, 50, 100 en 
250 Vlaamse Franken werden uitgebracht 
als symboolmunt en vervoegden tijdelijk de 

commerciële betaalmarkt. Het 
idee was afkomstig van de 

Federatie Vlaamse Kringen 
(FVK, het huidige Roden-
bachfonds), een in 1981 
opgerichte sociaal-
culturele vereniging met 

Vlaams-nationalistische 
inborst, die over heel 

Vlaanderen een honderdtal 
plaatselijke afdelingen bun-

delde. 
De 
Fe-
dera-
tie 
wilde 
met de 
verkoop van 
de munt 
allereerst 
de culturele 
werking 
van de eigen 
organisatie 
ondersteunen. 
Daarnaast fungeerden de nieuwe 
penningen als een aanzet tot (financiële) 
autonomie voor Vlaanderen, “een streven 
dat kracht werd bijgezet door de uitgave van 
een eigen munt”, aldus het FVK. De man 
achter het initiatief was de Ledenaar Albert 
Van Hove, de toenmalige voorzitter van de 
Oost-Vlaamse FVK-afdeling. Hij maakte van 
de eerste munt een regionaal succes door 
deze op 14 augustus 1985 te introduceren op 
de vijfde editie van de Handelsbeurs in Lede. 
Zijn ambitie reikte echter verder dan dat. Van 
Hove koesterde namelijk de hoop om de 
Franken over heel Vlaanderen te verspreiden. 
Aan deze droom kwam al snel een einde: de 
productie van de munten werd na drie
opeenvolgende jaren stopgezet.

Het ontwerp van de eerste munt, een stuk 
van 50 Vlaamse Franken, was van de hand 
van de Oost-Vlaamse kunstenaar Frans Min-
naert en de Vlaams-Brabantse beeldhouwer 
Jo Deblieck. In samenspraak met het FVK 
vervaardigden zij een penning, waarvan op 

de voorzijde een Vlaamse leeuw pronkte, 
begeleid door het opschrift “50 Vlaamse 
Franken”. Op de achterzijde prijkten de 
torens van het Belfort van Gent, de Onze-
Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen 
en het Belfort van Brugge, met aan de voet 
van de torens het even minimalistisch als 
symbolisch klinkende opschrift “Vlaanderen”. 
Bedoeling was om jaarlijks drie nieuwe 
Vlaamse monumenten te kiezen. Van de 
eerste munt werden er 40 000 exemplaren 
geperst, alsook gouden en zilveren exem-
plaren voor verzamelaars. Het jaar erop ging 
van de 50 Vlaamse Franken een vervolgreeks 
in productie. Voor het eerst verscheen er ook 
een muntstuk van 25 Vlaamse Franken. De 
oplage werd meer dan verdubbeld, van elk 

Na het eerste succes kopten de kranten: “Penning als ‘voorlo-
per’ van eigen Vlaamse munt”/ “50 Vlaamse Franken binnen-
kort in omloop” / “Het belang van financiële zelfstandigheid” / 

“Vlamingen betalen met eigen Vlaamse Franken”.
[ADVN, VVO1366]

In 1987 werd er een penning 
van 50 Vlaamse Franken zonder 
kartelrand uitgebracht die diende 
als gadget voor de pers. Deze 
penning kreeg niet de nominale 
waarde van 50 Belgische frank 
toebedeeld. [ADVN, Archief 
Vlaamse Franken]
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stuk werden 100 000 exemplaren uitge-
bracht. De penning kreeg een afbeelding 
van het Belfort van Diksmuide, de Onze-
Lieve-Vrouwebasiliek van Tongeren (ter ere 
van het 2 000-jarig bestaan van de stad) en 
het Belfort van Aalst. De Tongerse beeldhou-
wer Willy Jorissen zorgde voor het ontwerp. 
De nieuwe penningen werden voorgesteld 
aan het publiek tijdens de 59ste IJzerbe-

devaart op 29 juni 1986 in Diksmuide en voor 
het eerst te koop aangeboden tijdens de 
zesde editie van de Handelsbeurs in Lede op 
9 augustus 1986. In de zomer van 1987 bracht 

het FVK voor het derde jaar op rij Vlaamse 
Franken uit. In eenzelfde oplage werden 
er stukken van 50 en 100 Vlaamse Franken 
geperst. Opnieuw maakte Willy Jorissen een 
ontwerp; ditmaal werden daarin het Belfort 
van Sint-Truiden, de Sint-Romboutstoren 
in Mechelen en de Sint-Martinusbasiliek 
van Halle uitgelicht. De opbrengst van de 
verkoop werd geschonken aan de restaura-

tie van de Halse basiliek. In 1990 werden voor 
de laatste maal Vlaamse Franken uitge-
geven. In een oplage van 10 000 exemplaren 
verkocht het FVK een pronkstuk van 250 
Vlaamse Franken. De penning was opge-
luisterd met het stadhuis van Brussel, de 
Zimmertoren in Lier en het Belfort-Lakenhal 
in Ieper.

Non au ‘Vlaamse Frank’
Niet iedereen was erg opgezet met de 
uitgave van de Vlaamse Franken. Zo uitte 
de vice-eerste minister en minister van 
Financiën en Middenstand Frans Grootjans 
tijdens het productieproces van de eerste 
Vlaamse Franken zijn bezorgdheid. In een 
brief aan Albert Van Hove schreef Grootjans 
op 5 juli 1985 over mogelijke ‘verwarring’ 
tussen de Vlaamse Frank en de officiële 
Belgische frank: “dat personen die weinig 
vertrouwd zijn met de wettelijke gangbare 
munten ... door de gelijkenis van de penningen 
met deze munten zouden worden misleid 
en de penningen voor echte munten zouden 
ontvangen. Bovendien wilt u de penning ‘50 
Vlaamse Franken’ noemen, hetgeen het risico 
op verwarring met de Belgische frank nog 
vergroot.” Maar de bezwaren van Grootjans 
gingen verder dan dat. Hij had opgevangen 
dat de nieuwe penning in het betaalcircuit 
zou komen en dat het niet bij een eenmalige 
uitgave zou blijven. Hij schreef aan Van Hove: 

“Volgens bepaalde persartikels zijt u evenwel 
zinnens de penning gedurende zes maand in 
heel Vlaanderen in omloop te brengen en zou 
bij succes de operatie volgend jaar gedurende 
enkele maanden worden herhaald”, en gelast-
te vervolgens: “om deze redenen dring ik er 
nogmaals ten zeerste op aan dat u uw plan om 
de penning ‘50 Vlaamse Franken’ uit te geven, 
zou laten varen”.

De brief van Grootjans sorteerde weinig 
effect, integendeel, de erin geopperde be-
zwaren versterkten bij de organisatoren net 
het idee dat de tijd rijp was voor een Vlaams 
monetair circuit. Op 24 juni 1985 stelde het 
FVK zijn allereerste penning van 50 Vlaamse 

Speciaal voor verzamelaars bood het FVK op de Handelsbeurs 
in Lede voor elke nieuwe munt een goud- en zilverset aan. 
De sets waren voorzien van een attest en beperkt in oplage. 
Een zilverset betaalde men in 1987 al gauw 3 500 Belgische 
frank. [ADVN, Archief Vlaamse Franken]
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Franken voor aan het grote publiek. Tijdens 
de persconferentie noemde de toenmalige 
Vlaamse minister van Financiën en Begroting, 
Hugo Schiltz, het initiatief “een belangrijke 
symbolische gebeurtenis voor de Vlaamse 
beweging”. De nieuwe penning ging vlotjes 
over de toonbank en circuleerde gedurende 
zes maanden, vooral in de regio rond Aalst, 
als officieel betaalmiddel bij plaatselijke 

winkels, cafés en middenstanders. De munt 
had een reële waarde van 50 Belgische frank 
en kon worden omgeruild bij de bank-
kantoren van de BAC tegen Belgisch geld. 
Handelaars die de nieuwe penning als valuta 
accepteerden, maakten dit kenbaar door 
een sticker op hun uitstalraam te kleven met 
de tekst: ‘Hier aanvaardt men 50 Vlaamse 
Franken’.

De munt was een onver-
hoopt succes. Van de eerste 
reeks bleef immers zo goed 
als alles in privébezit, een 
driehonderdtal munten niet 
te na gesproken. Zoals de 
organisatoren eerder al hadden 
aangekondigd, kwam er dan 
ook een vervolgreeks. Maar de 
euforie werd overschaduwd 
toen het RTL-televisiejournaal 
op 17 januari 1986 een repor-
tage uitzond over de uitgave 
en de circulatie van de Vlaamse 
Franken. Door in een plaatselijk 
café stamgasten te filmen die 
hun biertjes afrekenden met 
50 Vlaamse Franken wekten de 
televisiemakers de indruk dat 
in Vlaanderen uitsluitend met 
Vlaamse Franken werd betaald, 
aldus het FVK. Op politiek vlak 
ging de bal opnieuw aan het 

rollen. Als antwoord op de RTL-reportage 
wendde de Schaarbeekse FDF-politicus 
Bernard Clerfayt zich in februari 1986 met 
een parlementaire vraag tot minister van 
Financiën Gaston Eyskens waarbij hij de wet-
telijke geldigheid van de munt in twijfel trok. 

“Wat ging de minister ondernemen om deze 
evolutie te reduceren en ervoor te zorgen dat 
dergelijke penningen gemaakt vanuit louter 
numismatisch oogpunt, nooit meer zouden 
worden dan een verzamelobject of een leuke 
gadget?” Het antwoord van Eyskens werd 
breed in de pers besproken. La Libre Belgique 
kopte Non au ‘Vlaamse Frank’ en berichtte: 

“M. Eyskens reconnait cependant que la mise en 
circulation, même temporaire de telles pièces 
n’est pas sans danger sur le plan de la stabilité 
monétaire et sur celui de la protection de 
particuliers. Les autorités ont d’ailleurs, insisté 
à plusieurs reprises mais en vain afin que cette 
émission n’ai pas lieu. En conclusion, le ministre 
annonce qu’il a chargé ses services d’examiner 
les mesures à prendre pour éviter la répétition 
de telles frappes de monnaies.” De discussie 
was blijkbaar niet gesloten, nader onderzoek 
zou bepalen wat er in de toekomst met de 
nieuwe munt moest gebeuren.

De contra’s stapelden zich op, maar intus-
sen zag lang niet iedereen de munt als een 
potentieel gevaar. Zo waren verzamelaars 
tuk op dit curiosum. Bestellingen in binnen- 
en buitenland maakten van de munt een 
unieke en gewilde penning. Ook in Wallonië 
groeide de interesse, er werden zelfs plan-
nen gesmeed om een ‘Franc Wallon’ op de 
markt te brengen. Het idee kwam van de 
Waalse voetbalploeg Francs Borains die met 
de hele operatie haar kas wou spijzen.

Alle FVK-afdelingen werden gevraagd om 
actief mee te werken aan de verspreiding 
van de nieuwe Vlaamse Franken. Ze werden 
verzocht in eigen regio zoveel mogelijk 
verdeelpunten en/of ruilpunten te zoeken 
bij handelaars, verenigingen, cafés en 
banken. [ADVN, VPPA435]
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Een stille dood
Dat de Vlaamse Franken niet werden 
verkocht als wettig betaalmiddel maar wel 
circuleerden in het commercieel betaalcircuit 
bleef een prangend probleem. De penning 
beschikte immers niet over een wettig 
statuut. Ook de Nationale Bank van België 
stelde de productie van Vlaamse 
Franken ter discussie. 
Als enige circulatie-
bank in België 
bepaalde die 
dat het 
gebruiken 
van het 
begrip 

‘frank’ in 
principe 
niet ver-
boden 
was, 
maar dat 
bij grote 
oplage de 
verwarring 
met de officiële 
munt nogal groot 
was. De bank was van 
mening dat de verspreiding 
op brede schaal als illegaal kon worden 
beschouwd en een veroordeling niet kon 
worden uitgesloten. De hele optelsom 
bewoog de regering ertoe om een wetsont-
werp voor te bereiden waarin dergelijke 
uitgaven en de circulatie ervan op de regu-
liere betaalmarkt zouden worden verboden. 
Maar de nieuwe wet was niet de enige factor 
die bijdroeg tot het einde van de Franken. 
De interne verdeeldheid binnen het FVK 

werkte 
even-

zeer de 
verdere 

productie en 
verspreiding 

tegen. Ondanks 
het gehakketak gaf 

het FVK in 1987 voor de 
laatste keer twee munten uit 

die kortstondig naar het betaalcircuit 
doorstroomden. Het initiatief werd nadien 
niet meer herhaald en stierf een stille 
dood. En toch ... in 1990 bracht het Priester 
Daensfonds uit Aalst ter gelegenheid van de 
tiende editie van de Handelsbeurs in Lede 
in beperkte oplage een verzamelpenning 
van 250 Vlaamse Franken uit, het was niet 
meer dan een zucht naar nostalgie. [sophie 
gyselinck]

Bronnen bij deze bijdrage: 
BE ADVN AC 1140 Archief Vlaamse Franken (geschonken aan 
het ADVN in 2019 door Ghislain Henderickx)

Het muntproductieproces doorloopt verschillende fasen. 
Het start met een technisch uitvoerbaar ontwerp dat in een 
eerste stap wordt gekopieerd op een transparant stuk papier, 
viermaal zo groot als het eindproduct. Vervolgens wordt de 
tekening in spiegelbeeld en in reliëf gegraveerd op een vlak 
stuk gips. Van het gipsmodel wordt een afgietsel gemaakt 
in kunststof met een harde, slijtvaste oppervlaktelaag. 
In de voorlaatste stap gaat men van modelformaat naar 
productieafmeting, dat gebeurt in gehard staal en levert de 
moederstempel op in positief reliëf. Tot slot worden hieruit 
meerdere verchroomde productiestempels of matrijzen 
vervaardigd die voor de fabricage naar de muntfabriek 
vertrekken. [ADVN, VVO1364-1365]
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het vlaamsch genootschap tot beoefening der pleitkunsten
De rechterlijke welsprekendheid

UIT HET ARCHIEF

Het kasboek (1909-1931) behoort tot één van de oudste 
stukken uit het Archief van het Vlaams Pleitgenootschap bij 
de Balie te Brussel. [ADVN, D8292(4)]

Het ontstaan van België ontketende een 
diepgaande hervorming van de recht-
spraak in de Vlaamse provincies. Waar het 
Nederlands aanvankelijk nog courant werd 
gebruikt in rechtszaken, zou het Frans 
gaandeweg de overhand krijgen. In reactie 
daarop begon de Vlaamse beweging vanaf 
circa 1860 te ijveren voor een Nederlandse 
taalwet in strafzaken. Het bijkomend 
probleem was echter dat wie na 1830 was 
afgestudeerd, een Franstalige opleiding 
had genoten en vaak niet de Nederlandse 
vakterminologie kende. In die context 
groeide onder Vlaamsvoelende juristen het 
inzicht dat aan de balie pleitoefeningen 
in de Nederlandse taal moesten worden 

georganiseerd. Geleidelijk aan ontstonden 
dus besloten genootschappen onder leiding 
van Vlaamsgezinde advocaten die zich aan 
de hand van fictieve zaken bekwaamden 
in Nederlandstalige pleidooien. De balie in 
Gent nam hierin het voortouw. In november 
1873, vlak nadat de wet Coremans, die de 
taalkwestie in de strafrechtspleging regelde, 
werd goedgekeurd, richtte het in de Artevel-
destad de allereerste Vlaamse Conferentie 
op onder leiding van Albert Fredericq, Julius 
Vuylsteke, Alfons Prayon-Van Zuylen en 
Florimond Van Duyse. De Conferentie die 
werd opgericht met als doel “de beoefening 
der rechtswetenschap en der rechterlijke 
welsprekendheid bij middel der Nederlandsche 

Taal” organiseerde voor haar leden pleitoefe-
ningen, juridische debatten en voordrachten 
in het Nederlands.
In Antwerpen werd tien jaar later een 
gelijkaardig initiatief georganiseerd. Edward 
Coremans, Jan Van Rijswijck en Florimond 
Heuvelmans waren de oprichters van de 
Antwerpse Conferentie (oktober 1885). Het 
bood een studiecentrum voor “de beoefening 
van de rechtswetenschap in de eigen taal” 
en richtte zijn inspanningen met de jonge 
radicale pioniers Adolf Pauwels en Adelfons 
Henderickx in de eerste plaats op de verne-
derlandsing van het gerecht en van het lager 
en middelbaar onderwijs.

Vanaf 1891 velden de strafrechtbanken van 
de hoofdstad ook Nederlandse vonnissen. 
De oprichting van een Vlaamse Conferen-
tie in Brussel gebeurde onder leiding van 
Maurits Josson en Pol Gisseleire. Het Vlaams 
Pleitgenootschap van de Brusselse Balie, dat 
bij aanvang het Vlaamsch Genootschap tot 
Beoefening der Pleitkunsten werd genoemd, 
wierp zich op als flamingantische strijdor-
ganisatie en speelde net als zijn Antwerpse 
en Gentse evenknie in op de nood aan 
Nederlandstalige scholing van juristen. Het 
onderscheidde zich evenwel van zijn collega-
instellingen in een thematische verbreding 
van zijn doelstellingen. Zo werden voor 
voordrachten sprekers gezocht uit diverse 
milieus: bijvoorbeeld de hoogleraar in 
plantkunde Julius Mac Leod of de schrijvers 
Pol De Mont, Maurits Sabbe en Hugo Ver-
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Bronnen bij deze bijdrage: H. Van Goethem, Vlaamse Confe-
rentie der Balie, 2019 op: https://nevb.be; C. Matheeussen, 
Honderd jaar Vlaams Pleitgenootschap bij de balie te Brussel 
1891-1991. Een verhaal van Vlamingen in hun hoofdstad, Tielt, 
1992.

Een van de vele plechtigheden van het Vlaams Pleitgenoot-
schap in het Brusselse justitiepaleis, s.d. [ADVN, VFC172]

riest. Net als in Gent, streefde men ook in 
Brussel binnen het Pleitgenootschap voor 
de vernederlandsing van het onderwijs. In 
de openingsredes van de voorzitter Alberic 
Deswarte stond de vernederlandsing van de 
Gentse universiteit meermaals op de agenda.

Tijdens en tussen beide wereldoorlogen was 
er weinig beweging in het Brussels Pleitge-
nootschap merkbaar. Het genootschap bleek 
zich door het klein aantal Vlaamsgezinde 
Brusselse advocaten en het laag aantal 
Nederlandstalige procedures en strafzaken 
moeilijk te kunnen profileren. De periode 
kenmerkte zich nochtans door de taalwet 
van 1935 die het gebruik van de talen in 
rechtszaken regelde.
Na 1945 nam het ledenaantal binnen het 
pleitgenootschap toe en groeide het uit 
tot één van de steunpilaren binnen het 
Brusselse rechtswezen. Tijdens de woelige 
jaren 1960 kwam een discussie op gang 
tussen het genootschap en de Orde van 
Advocaten. De Nederlandstalige juristen aan 
de Brusselse Balie eisten namelijk hun eigen 
Vlaamse vleugel binnen de Orde. Er werd 
gedebatteerd over de Brusselse taaltoestan-
den en de behoefte aan tweetalige rechters. 
De stijgende ontevredenheid onder de 
Nederlandstalige advocaten zorgde voor 
verandering. In 1984 werden in het gerech-
telijk arrondissement Brussel twee Orden 
van Advocaten opgericht: de Nederlandse 
Orde en de Ordre Français. Ondanks de 
nieuwe verworvenheden bleef het Vlaams 
Pleitgenootschap zijn werking verderzetten 
om professionele vorming aan te bieden. 
De traditie van de openingsredes bleef 
behouden, de organisatie van pleitoefe-

ningen en voordrachten werd voortgezet. 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde het 
genootschap recyclagedagen (vorming) 
en colloquia. Daarnaast zocht het Vlaams 
Pleitgenootschap aansluiting bij organisaties 
binnen de Vlaamse beweging. Zo was het 
onder meer actief betrokken in het verzet 
tegen het Egmontpact. Doorheen de decen-
nia groeide het genootschap uit tot een 
mondaine vriendenclub die jaar na jaar ook 
nu nog heel wat socioculturele activiteiten 
organiseert voor haar leden.

Het ADVN bewaart archief van het Vlaams 
Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel voor 
de periode 1947 tot 2007. Het verenigingsar-
chief omvat documenten en dossiers over de 
oprichting, de administratie, het bestuur, de 

ledenwerking, de financiën en de activitei-
ten, zoals stukken met betrekking tot de 
openingszittingen, de pleitwedstrijden, de 
recyclagemiddagen, de paleisdisputen (of 
debatcursussen), de culturele en sportieve 
manifestaties, de jubilea, de galadiners 
en andere festiviteiten. Het archief wordt 
aangevuld met eigen publicaties en een 
rijk gedocumenteerde fotocollectie van de 
jaarlijkse openingszittingen van het Pleit-
genootschap. Het archief is raadpleegbaar, 
behalve de onuitgegeven stukken die jonger 
zijn dan dertig jaar. [sophie bossaert]
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lieven gevaert en zijn steun voor het vlaamsche volkstooneel
‘De verheffing der Katholieke Vlaamsche kultuur’

Lieven Gevaert (1868-1935) is een van de 
bekendste industriëlen die Vlaanderen ooit 
gekend heeft. Van de kleine fotostudio die 
hij in 1889 met zijn moeder in de Antwerpse 
Montignystraat oprichtte, 
schopte hij het tot 
stichter en bedrijfsleider 
van achtereenvolgens 
Lieven Gevaert & Cie 
en NV Gevaert Photo-
Producten. Het bedrijf 
verwierf een steeds 
groter en internatio-
naler marktaandeel 
en groeide onder de 
leiding van Gevaert uit 
tot een onbetwistbare 
wereldspeler in de foto-
grafie. Zijn activiteiten 
en reputatie beperkten 
zich echter niet tot zijn 
wereldbekende bedrijf. 
Gevaert stond ook 
bekend als voorvechter 
en ondersteuner van het 
katholieke geloof – vol-
gens hem de hoeksteen 
van de maatschappij – 
en van de Vlaamse 
beweging. De Vlaamse 
industrieel engageerde 
zich bij voortduring 
voor de culturele en 
economische verhef-
fing van Vlaanderen 
langs onder meer de 
vernederlandsing van 
het bedrijfsleven en het 
onderwijs.

Bewaring en inventarisatie van het archief
Het archief van een invloedrijke figuur uit 
de geschiedenis van de Vlaamse beweging 
spreekt tot de verbeelding. Zoals reeds te 

lezen viel in ADVN-Mededelingen-56 werden 
na Gevaerts dood in 1935 grote delen van 
het bedrijfsarchief en het persoonsarchief 
verbrand. Het is te danken aan enkele mede-

werkers van Agfa-Gevaert 
dat we vandaag nog over 
een persoonsarchief van 
Lieven Gevaert beschikken. 
Jarenlang onderzochten 
en documenteerden zij 
de geschiedenis van het 
bedrijf en de persoon 
Lieven Gevaert onder de 
naam Historisch Archief 
Agfa-Gevaert. Bij het 
ter ziele gaan van deze 
dienst sloegen verschil-
lende organisaties dan 
ook de handen in elkaar 
om dit waardevolle 
archief van een tweede 
vernietiging te vrijwaren. 
Na een waarderings- en 
herbestemmingstraject 
met meerdere partners 
werd besloten om het 
persoonsarchief van Lieven 
Gevaert in het ADVN onder 
te brengen. Het archief 
werd recentelijk geïnven-
tariseerd en staat nu open 
voor onderzoek. Hieronder 
volgt alvast een voor-
smaakje van dit bijzondere 
archief.

Portretfoto van Lieven Gevaert 
door C. Rhein, 1930. [ADVN, Archief 
Lieven Gevaert]

UIT HET ARCHIEF
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Briefwisseling
Tijdens de inventarisatie 
van het archief bleek meteen 
dat de briefwisseling qua omvang en 
inhoud een essentieel onderdeel vormt. Ze 
is niet enkel van belang door haar hoge 
informatieve gehalte voor de biografie van 
Gevaert, maar ook vanwege het simpele feit 
dat ze nog bestaat. De aanwezige briefwisse-
ling ontsnapte immers aan het vuur doordat 
ze bewaard werd door de privésecretaris 
van Lieven Gevaert, Jozef Van Huffelen. De 
briefwisseling bestaat grotendeels uit ver-
zoeken om financiële steun voor allerhande 
projecten en organisaties en geeft een 
uniek inzicht in de antwoorden aan de hand 
van doorslagjes en kanttekeningen op de 
ontvangen brieven. Ze illustreert zo Gevaerts 
maatschappelijke reputatie en toont aan 
waar hij al dan niet steun aan verleende. 
Het beeld van een bemiddeld, filantropisch, 
Vlaamsgezind en katholiek man komt hierbij 
sterk naar voren.

Financiële ondersteuning van Het Vlaam-
sche Volkstooneel (1920-1932)
Een mooie casus is het verzoek om financiële 
steun van Het Vlaamsche Volkstooneel (VVT). 
Dit reizend toneelgezelschap ontstond in 
1920, toen het Fronttoneel en het toneel 
van het Verbond der Vlaamse Oud-strijders 
besloten om de krachten te bundelen. Thea-
termaker Jan Oscar De Gruyter (1885-1929) 

ver-
tolkte in 
het ontstaan en 
de eerste werkingsjaren 
een centrale rol als artistiek 
leider. Jozef Goossenaerts (1882-1962), 
bekend van onder andere Wetenschappelijke 
Tijdingen en de Vlaamsche Wetenschap-
pelijke Congressen, nam de administratieve 
taken op zich. Onder de acteurs bevonden 
zich de latere directeur van de Koninklijke 
Nederlandse Schouwburg in Gent Staf 
Bruggen (1893-1964) en Maurits Hoste (1890-
1954). Reizend en spelend door Vlaanderen 
zette het gezelschap toneel in als middel 
tot emancipatie van de Vlaming. Het VVT 
ging ambitieus en enthousiast te werk, maar 
kende door de jaren heen ook aardig wat 
problemen. Zo verhuisde spilfiguur Jan 
Oscar De Gruyter al snel naar de Antwerpse 
Koninklijke Nederlandse Schouwburg. De 
in Vlaamsgezinde kringen gevierde schrij-
ver en activist Wies Moens (1898-1982) trad 
hierbij naar voren als secretaris en literair 
adviseur. De intrede van Moens veranderde 
niets aan de emancipatorische missiestel-
ling, maar resulteerde wel in een meer 
katholieke insteek. Deze tendens zette zich 

door bij het vertrek van Moens in 1925. Jan 
Boon (1898-1960), activist en redacteur bij 
De Standaard, en de Nederlander Johan de 
Meester (1897-1986) namen de fakkel over. 
De vele wijzigingen gaven de aanleiding 
tot verschillende visies en twisten binnen 
het gezelschap, onder andere over een 
modernistische speelstijl en een internatio-
nale oriëntatie, maar het gezelschap bleef 
zich ondertussen wel inzetten voor “de 
verheffing der Katholieke Vlaamsche kultuur”. 
Naast de personeelswissels werd het VVT 
ook geconfronteerd met beperkte subsidië-
ring, wat in combinatie met de ambitieuze 

De medewerkers van 
het Historisch Archief Agfa-
Gevaert kenden terecht veel waarde 
toe aan de briefwisseling van Lieven 
Gevaert. De verpakking liet dan ook geen twijfel 
bestaan: dit moet bewaard blijven. 
 [ADVN, D19359]



programmering, het 
rondreizende karak-
ter en de wens om 
ook in het buitenland 
prestige te vergaren 
tot aanhoudende 
financiële problemen 
leidde. De bestuursle-
den zochten via hun 
netwerk naar alter-
natieve financiering, 
naar vermogende 
mensen die de missie 
van het toneelge-
zelschap genegen 
waren. In 1928 was 
de nood hoog: of de 
financiële put werd 
snel gedicht of de 
werking werd stop-
gezet. Op 10 augustus 
1928 ontving Gevaert 
een brief van Jan 
Boon, waarin die hem 
de precaire situatie 
uit de doeken deed 
en om substan-
tiële steun vroeg. 
Gevaert maakte 
op dat moment al 
enkele jaren deel uit 
van de Vereeniging der Begunstigers van 
Het Vlaamsche Volkstooneel, een groep 
van katholieke Vlamingen die elk jaar een 
bedrag ten voordele van het VVT stortten. In 
het najaar van 1925 stortte Gevaert na een 
bedelbrief, eenmalig 100 frank. Daarmee 
trad hij toe tot een beperkte groep van ‘eere-
begunstigers’.

Maar Gevaerts contact met Boons 
toneelgezelschap was veelzijdiger dan 
financieel eenrichtingsverkeer, zoals reeds 
was gebleken uit de Guldensporenfeesten 
die de Vlaamse industrieel jaarlijks voor zijn 
netwerk en personeel organiseerde. In de 
editie van 1925 in het park Elsdonck in Mort-
sel had het VVT zijn opvoering van Reinaert 

De Vos in voorpremière 
gebracht. Het mag dan ook 
niet verbazen dat Gevaert 
in 1928 om steun gevraagd 
werd. Gevaert toonde 
opnieuw zijn betrokkenheid. 
Op 20 augustus bevestigde 
hij in een brief aan Jan Boon 
namelijk een storting van 
maar liefst 25 000 Belgische 
frank. Deze bijdrage bracht 
het totale ingezamelde geld 
op 67 500 Belgische frank. 
Boon reageerde enthousi-
ast omdat de werking van 
het VVT voortgezet kon 
worden, wat logischerwijs 
tot de schenkingsvoorwaar-
den van Lieven Gevaert 
behoorde. De garantie 
van Jan Boon dat het VVT 
na de schenkingen en het 
wegwerken van de verliezen 
uit het verleden volkomen 
leefbaar zou worden, bleek 

echter te optimistisch. Het opgehaalde 
bedrag lag ver onder de vermelde doelstel-
lingen: de ene keer was dat 110 000 Belgische 
frank, de andere keer 75 000 Belgische frank. 
Bovendien hielden de interne inhoudelijke 
en ideologische twisten aan. Splitsingen en 
doorstarten volgden, met een definitieve 
ontbinding in 1932.

In deze brief van 10 augustus 1928 
schetst Jan Boon de problematische 
financiële situatie van het Vlaamsche 
Volkstooneel en vraagt hij om steun. 
Lieven Gevaert stemt toe en stort 
25 000 Belgische frank. [ADVN, 
D19358(4/4)]
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Het is vreemd dat Gevaert zo’n groot 
bedrag schonk aan wat later een niet te 
redden zinkend schip bleek te zijn. Gevaert 
ondersteunde vele werken, maar toonde 
de nodige voorzichtigheid bij schenkingen. 
Vaak won hij inlichtingen in bij zijn netwerk 
en onafscheidelijk (juridisch) adviseur Frans 
Van Cauwelaert (1880-1961) en wilde hij 
zekerheid over de duurzaamheid. Was hij 
onvoldoende op de hoogte? Of was het 
vooral een teken hoeveel belang Lieven 
Gevaert hechtte aan katholiek Vlaamse 
werken in het algemeen en het ‘Kristelijk 
Vlaamsch toneel’ en de ‘artistiek en moreel 
goede toneelkunst’ van Het Vlaamsche Volks-
tooneel in het bijzonder? [jens bertels]

Boven: In 1925 bracht het Vlaamsche Volkstooneel op 
het jaarlijkse Guldensporenfeest van Lieven Gevaert in 
voorpremière het stuk Reinaert De Vos. [ADVN, Archief Lieven 
Gevaert]

Links: Alvorens het toneelstuk Reinaert De Vos van start 
ging, werd een foto gemaakt van het aanwezige publiek in 
het park Elsdonck in Mortsel, 1925. [ADVN, Archief Lieven 
Gevaert]

Bronnen bij deze bijdrage: R. Van Daele, ‘Het onderwerp is 
waarlik onbetaalbaar’. De Reynaerttoneelbewerkingen van 
Paul de Mont, in: Tiecelijn - Jaarboek 19 van het Reynaertge-
nootschap, 2006, pp. 123-140; W. Janssens, Lieven Gevaert: 
Momenten uit zijn leven, Gent, 1994; B. Van Causenbroeck, 
Het Vlaamsche Volkstooneel, 2019 op: https://nevb.be.
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een prestigekwestie voor het blauwvoetjeugdverbond
De Verschaeve-bedevaart van 1958

ONDERZOEK

Op 9 november 1949 overleed de Vlaams-nationalistische priester-
dichter Cyriel Verschaeve op 75-jarige leeftijd in het Oostenrijkse 
Solbad-Hall. De Brusselse SS-leiding had hem in augustus 1944 uit 
het West-Vlaamse Alveringem geëvacueerd teneinde hem voor de 
gerechtelijke repercussies van zijn radicale collaboratie te behoeden. 
In de eerste helft van de jaren 1950 organiseerden zijn uitgeefster 
Martha Vande Walle en andere intimi bij het graf in Solbad-Hall al 
enkele bescheiden herdenkingen. In 1958 werd datzelfde concept op 
een beduidend bredere schaal geherintroduceerd door de Groot-
Nederlandse jeugdbeweging het Blauwvoetjeugdverbond (BJV). Het 
was het eerste hoogtepunt van de even geestdriftige als controver-
siële herdenkingscultus die zich in de volgende halve eeuw rond de 
figuur van de al even zo controversiële kapelaan van Alveringem zou 
ontspinnen.
Ook vandaag, nu Verschaeve niet meer in Solbad-Hall, maar in Alve-
ringem rust, geeft zijn figuur nog steeds aanleiding tot controverse, 

zoals bij de straatnamendiscussie, of net tot huldes van bewonde-
raars. Het is daarom interessant om zeventig jaar na Verschaeves 
dood opnieuw stil te staan bij de jarenlange traditie van bedevaar-
ten naar zijn graf: wat fascineerde deze verschillende generaties 
bedevaarders dan in Verschaeve? Wat was precies het beeld dat ze zo 
verwoed in leven probeerden te houden? En welke veel complexere 
politieke realiteit lag achter die beeldvorming verscholen? In het 
kader van de tentoonstelling ‘Verschaeve is niet dood!’ De jeugdbede-
vaarten naar Solbad-Hall en een bijhorende lezing zocht ik op deze 
vragen een antwoord. Hier volgt alvast een voorsmaakje.

De Verschaeve-hulde moet slagen
Op 24 maart 1958 schreef Jaak De Meester, kersvers leider van het 
Blauwvoetjeugdverbond, aan zijn voorganger Staf Vermeire: “De 
Verschaeve-hulde moet slagen. Het is een prestige-kwestie voor het 
Blauwvoetjeugdverbond.” Eind jaren vijftig kampte de jeugdbe-

weging niet alleen met de 
imagoschade die de hele 
Vlaamse beweging tijdens 
de Tweede Wereldoorlog 
was opgelopen, ze werd ook 
geplaagd door interne onenig-
heid. De organisatie van een 
Verschaeve-herdenking was 
een bijzonder effectief middel 
om in een grillige politieke 
realiteit de illusie op te wekken 
van sociale en ideologische 
samenhang.

1957, één jaar voor het eerste 
Verschaeve-kamp, was voor 
het Algemeen Diets Jeugdver-

Op de hulde van 25 juli 1958 werd de 
muur van het Pfarrhaus (pastorie) van 
Solbad-Hall opgetuigd met een bronzen 
gedenkplaat: ‘Hier stierf 8 november 1949 
Cyriel Verschaeve, Vlaming’. [Collectie 
Maurits Cailliau]
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bond een stormachtig jaar vol verandering. Niet alleen 
werd de jeugdbeweging herdoopt in Blauwvoetjeugd-
verbond, het gezag van haar founding father en leider 
Staf Vermeire stond dat jaar schier onafgebroken onder 
druk. In weerwil van zijn eerdere voornemen om af te 
treden, werd de Oost-Vlaamse uitgever en oud-NSJV’er 
(Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen) in de herfst 
opnieuw verkozen. De Meester werd ervan verdacht zijn 
invloed in de verbondsraad te hebben aangewend om 
deze herverkiezing te bewerkstelligen. De leiding van 
het West-Vlaamse compartiment dreigde er zelfs mee 
zich los te scheuren van het Jeugdverbond en zou voor 
de bedevaart van 1958 niet meer bezwijken voor de 
verzoeningspogingen van Vermeire en De Meester, op 
dat moment nog diens naaste medewerker en rechter-
hand. Op 28 maart 1958, in volle aanloop naar de eerste 
bedevaart, nam Vermeire alsnog ontslag als verbondslei-
der. Hij voelde zich “een alleenlopende zondebok voor de 
fouten en verantwoordelijkheden van iedereen” en zou ook 
niet meer meewerken aan het kamp in Solbad-Hall, aldus 
een brief aan De Meester, die als Verschaeve-kenner de 
initiatiefnemer van deze onderneming was.

De vendeljongens van het Blauwvoetjeugdverbond paraderen door de straten 
van Solbad-Hall. De muziekkapel was een prestigieus segment van de jeugd-
beweging. [Collectie Maurits Cailliau]
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Onderlinge verbondenheid bleek binnen 
het Jeugdverbond bij momenten ver te 
zoeken. Schril was dan het contrast met 
de strakke, soldateske eenheid die de 
jeugdbeweging enkele maanden later, 
op 25 juli 1958, tijdens de optochten door 
Solbad-Hall aan de buitenwereld zou 
laten zien.

Voelbaar levend te midden van ons
Aangemoedigd door het handgeklap 
van de lokale bevolking paradeerden de 
vendeljongens van het Blauwvoetjeugd-
verbond dat het een lieve lust was. Op 
zich school daarin al iets paradoxaals: 
een dergelijke levenskrachtige en zelfs 
nogal viriele vertoning liet niet gauw 
vermoeden dat het hier feitelijk een 
dodenhulde betrof. Alsof eerder het 
voortbestaan van Verschaeve dan diens 
dood gevierd moest worden. Dit geloof kenmerkte in ieder geval 
toch het centrale discours dat door de sprekers tijdens de hulde werd 
gebezigd, zoals bijvoorbeeld door Verschaeves verpleegster Hermi 
Erhart: “En onder de feestelijke kerkdienst, bij de kanselrede van Pater Pil, 
bij het innig samenzijn in het H. Misoffer, stond voelbaar levend Cyriel 
Verschaeve te midden van ons”. Het leek daarmee wel alsof de kape-
laan nu zelf een van de onsterfelijke helden was geworden die hij bij 
leven fanatiek was blijven oproepen in toespraken, toneelteksten en 
poëzie. [aragorn fuhrmann]

Bronnen bij deze bijdrage:
BE ADVN AC438 Archief Jaak De Meester, D1939(1); B. Bevernage & K. Aerts, Haunting pasts: 
time and historicity as constructed by the Argentine Madres de Plaza de Mayo and radical 
Flemish nationalists, in: Social History, vol. 34, 2009, nr. 4, pp. 391-408; M. Cailliau, Cyriel 
Verschaeve-kamp van het Blauwvoetjeugdverbond 1958 (II), in: ADJV-schriften. Bijdragen 
tot de geschiedenis van het Algemeen Diets Jeugdverbond, nr. 42, 2018, pp. 23-29; M. De 
Ridder, Ouverture 1912. Literatuur en Vlaamse Beweging aan de vooravond van de Groote Oorlog, 
Antwerpen, 2008, pp. 150-160; R. Nauwelaerts & M. Cailliau, Een tegenstand van weinigen… 

‘Oranje Dassen’ doorgelicht, Ieper, 2018; M. Van Hoorebeeck, Oranjedassen 1944-1961. Geschie-
denis van het Algemeen Diets Jeugdverbond, Antwerpen, 1986; R. Vanlandschoot, Kapelaan 
Verschaeve. Biografie, Tielt, 1998; R. Vanlandschoot, Cyriel Verschaeve. Zeventig jaar na 
Solbad Hall, in: WT, jg. 78, 2019, nr. 2, pp. 166-172.

Groepsfoto van het Blauwvoetjeugdverbond in 1958 te Solbad-Hall. Helemaal rechts staan 
Hermi Erhart en Jaak De Meester [Collectie Maurits Cailliau].

De tentoonstelling ‘Verschaeve is niet dood!’ De jeugdbedevaarten 
naar Solbad-Hall wordt officieel geopend op zaterdag 9 november 
om 10u45 in de Sint-Audomaruskerk in Alveringem. In de namid-

dag om 14u45 volgt er het colloquium Solbad-Hall: 70 jaar later 
georganiseerd door vzw Kapelaan Verschaeve met referaten van 

Romain Vanlandschoot, Aragorn Fuhrmann en Frans-Jos Verdoodt.
Deelname aan het colloquium in de OC De Kwelle (Alveringem) 

kan door inschrijving vóór 20 oktober langs: 
koen.bultinck@skynet.be

De tentoonstelling in de kerk van Alveringem is vrij te bezoeken 
tijdens de weekends van 9-11 november en van 15-17 november, 

telkens van 10 tot 17u. Nadien is de tentoonstelling 
te bezichtigen in het ADVN in Antwerpen. 

Meer informatie zie: www.cyrielverschaeve.eu
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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, Twee Aalsterse drama’s: 
Adolphe Daens en Herman De Vos

BijdraGeN

Gertjan Willems, Daens: de making-of. Over de 
film Daens (1992) en de Daensmyhte

Robbe Meerpoel, Slachtoffer van commu-
nistische terreur? De moord op onderwijzer 
Herman De Vos, 13 september 1944

erfGOed 
Florian Daemen, Ministeriële kabinets-
archieven als bron voor historisch onderzoek: 
onbekend is onbemind?

Sophie Bossaert, Het Vlaamsch Genootschap 
tot Beoefening der Pleitkunsten. De rechterlijke 
welsprekendheid

wt|tijdschrift over de geschiedenis van de vlaamse beweging 
Inhoud 2019/3

niselecture

fOrum

Nico Van Campenhout, Wie schrijft de 
biografie van “onze Groot-Nederlandse ver-
trouwensman”?

receNsies

ONDERZOEK

De zevende NISELecture Catalonia: from 
Piedmont to Ireland? A historical outlook on 
the recent evolution of the Catalan movement 
vindt plaats dinsdag 5 november 2019 en 
wordt gehouden door prof. dr. Xosé Núñez 
Seixas, verbonden aan de Universiteit van 
Santiago de Compostela en actief betrokken 
bij NISE.

De lezing (in het Engels) gaat door in de 
Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek 
Hendrik Conscience (Hendrik Conscience-
plein 4, Antwerpen) en start om 18 uur. 
Aansluitend is er een receptie.

De toegang is gratis, graag uw aanwezigheid 
bevestigen langs: eva.bidania@nise.eu.
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gazette van detroit

KORT

Op 11 juni was Cheryl Heckla van de Genea-
logical Society of Flemish Americans (GSFA), 
op bezoek in Antwerpen. Samen met andere 
vrijwilligers, ontfermt Cheryl zich in Roseville 
(Michigan, Verenigde Staten) over het archief 
van de Gazette van Detroit, de krant die 104 
jaar nieuwsbron en draaischijf was voor naar 
Noord-Amerika uitgeweken Vlamingen en 
hun nakomelingen. In 1914 rolde het eerste 
nummer van deze Gazette van de persen 
en eind 2018 werd de publicatie, die sinds 
2015 enkel nog digitaal verscheen, volledig 
stopgezet. Naast de Gazette van Detroit, 
verschenen gedurende kortere perioden ook 
de Gazette van Moline (1907-1940), De Volks-
stem (1890-1917), De Straal (1925-1926) en De 
Goedendag (1926). Deze kranten berichtten 
aanvankelijk volledig in het Nederlands – 
later meer en meer in het Engels – over de 
gebeurtenissen in het land van herkomst. Ze 
boden nieuwe landverhuizers houvast door 
informatie over Vlaamse netwerken in de 
VS en waren voor achterblijvers de bron van 
informatie om de vinger aan de pols te hou-

den over wat hun dierbaren aan de andere 
kant van de Oceaan overkwam.

De Gazette van Detroit vormt een unieke 
bron voor genealogisch en historisch 
onderzoek en ook het archief dat rondom 
de krant tot stand kwam, biedt een rijke blik 
op het gemeenschapsleven van de Vlaamse 
immigranten in Noord-Amerika.

De GSFA bezit een bijna volledige papieren 
collectie. De oudere reeksen verkeren echter 
in een slechte staat, waardoor sommige 
exemplaren nauwelijks nog raadpleegbaar 
zijn. Met de hulp van enkele vrijwilligers 
werd dit jaar begonnen met het digitalise-
ren van de kranten. Eerder was een groot 
deel van de collectie, in samenwerking met 
de Universiteit van Michigan, op microfilm 
gezet. De kwaliteit daarvan was niet over 
de hele lijn stabiel – de eerste jaargangen 
ontbreken (1914-1915) – en verder zijn 
pagina’s niet of in een verkeerde volgorde 
opgenomen. 

Van links naar rechts: Karen Moeskops (Red Star Line 
Museum), Marianne Van Boxelaere (Buitenlandse Zaken 
van de Vlaamse Overheid), Cheryl Heckla (GSFA), An Renard 
(Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience), Bram Beelaert 
(Red Star Line Museum), Ann Mares (ADVN) en Marc Bastijns 
(Departement Cultureel Erfgoed Vlaanderen). Het bezoek 
werd verder bijgewoond door Debbie Esmans (VIAA) en Tom 
Cobbaert (ADVN) en omwille van het genealogisch belang 
werd ook het Documentatie- en Studiecentrum voor Familie-
geschiedenis (Merksem) bij de besprekingen betrokken.

Ook in Vlaanderen bestaat grote bekom-
mernis over de duurzame en professionele 
bewaring van dit waardevol Vlaams cultureel 
migratie-erfgoed. Verschillende erfgoedin-
stellingen, waaronder het ADVN, bezitten zelf 
reeksen van de Noord-Amerikaanse kranten 
en zijn bereid om hun expertise samen te 
leggen en aan een oplossing te werken om 
de borging en valorisatie van dit overzees 
Vlaamse erfgoed veilig te stellen. Dat was 
ook de boodschap die tijdens het bezoek aan 
Cheryl werd overgebracht. [ann mares]

Meer info:
https://www.flemishlibrary.org/ 
https://advn.be/nl/publiek/projecten/vla-
mingen-in-het-buitenland
https://boervindtland.be/
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‘wandelen op heilige bodem’

dirk rochtus | voorzitter van het advn

DENKWOORD

Erg bekend is Fort Ligonier in de Amerikaanse deelstaat Pennsylvania 
niet en toch weerspiegelt het evenzeer als grotere historische sites 
de eerbied van een natie voor haar eigen geschiedenis en erfgoed. 
In 1758 vormde het fort de uitvalsbasis voor de Britse troepen om 
de Fransen in Fort Duquesne 50 mijl westwaarts aan te vallen. Ze 
slaagden erin de Franse versterking, strategisch gelegen aan de 
samenvloeiing van drie rivieren, te veroveren en doopten haar om 
in Pittsburgh naar de toenmalige Britse minister van Buitenlandse 
Zaken en latere premier William Pitt de Oudere. Pittsburgh zou uit-
groeien tot een industriestad, Fort Ligonier verviel.
Vandaag biedt het gereconstrueerde Fort Ligonier een zicht op het 
dagelijkse leven van Britse soldaten te midden van de donkere bos-
sen van het Pennsylvania van meer dan twee eeuwen geleden. Het 
bijhorende museum brengt op een heel didactische wijze en goed 
gedocumenteerd het verhaal van de oorlog die Fransen en Britten 
met elkaar uitvochten in Noord-Amerika. Zo hoort het, en tegelijk 
schuilt er in het museum een element dat ontroert. “Walking on 
sacred ground, wandelen over heilige bodem”, lees je aan de inkom. De 
bezoeker wordt vriendelijk aangemaand tijd te nemen “to reflect on 
and honor the memory of those who lived, fought, and died at Fort Ligo-
nier” (om na te denken over en de nagedachtenis te eren van hen die 
leefden, vochten en stierven in Fort Ligonier).
En gestorven werd er, op een van die vele slagvelden die de Zeven-
jarige Oorlog (1756-1763) tussen Frankrijk en Groot-Brittannië rijk was. 
Winston Churchill noemde die oorlog de ‘Eerste Wereldoorlog’. Dat 
is niet overdreven. De twee grootmachten van toen vochten hem 
met hun respectievelijke bondgenoten zowel op Europese bodem 
als in Noord-Amerika, de Caraïben, Afrika, India en de Filippijnen 
uit. Omdat de schatkist daarna leeg was geraakt, verhoogde het 
Britse bestuur de belastingen in zijn kolonies aan de Amerikaanse 
oostkust. Het antwoord van de kolonisten luidde “no taxation 
without representation”: we betalen geen belastingen als we geen 
vertegenwoordiging hebben in het Britse parlement. En zo barstte 
de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog (1775-1783) los. In de hoop 
Groot-Brittannië te verzwakken, steunde Frankrijk de Amerikaanse 
opstandelingen. Franse militairen zoals de legendarische generaal 
Lafayette brachten de revolutionaire ideeën van de Amerikanen mee 
terug naar Parijs en versterkten daar het naar vrijheid snakkende 
klimaat. De Franse staat had intussen veel schulden gemaakt. Die fac-

toren droegen mee bij tot het uitbreken van de Franse Revolutie. Zo 
zien we hoe sommige gebeurtenissen gevolgen hebben die verder 
reiken dan de protagonisten ervan ooit hadden kunnen vermoeden. 
Hoe anders zou ook Vlaanderen er niet uitgezien hebben zonder al 
die grote wereldgebeurtenissen!
Hoewel Fort Ligonier in feite dat van de vroegere vijand was (of van 
degene die dat geworden was), hebben de Amerikanen het in de 
wordingsgeschiedenis van hun eigen natie opgenomen en eren ze 
ook de offers die de Britse troepen er hebben gebracht. Onder hen 
bevond zich ook George Washington, de eerste president van die 
nieuwe Amerikaanse natie. Als jonge officier in Brits uniform zou hij 
er beslissende ervaringen opdoen.
Met een grote voornaamheid koesteren de Amerikanen hun slagvel-
den en militaire begraafplaatsen, richten ze monumenten op voor 
de bouwers en verdedigers van hun natie, laten ze trots de vlag in de 
openbare ruimte wapperen. “Respect your national monuments”, zo 
richt zich de overheid aan de ingang van oorlogsmonumenten tot de 
bezoeker, want ja, burger, die monumenten zijn van jou als lid van de 
natie.

Plan van Fort Ligonier, uit: G.D. Albert, The Frontier Forts of Western Pennsylvania, Harrisburg, 
1896. (Wikimedia)
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