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VOORWOORD

Luxit
De vreemde situatie waarin we met z’n allen verzeild zijn geraakt de
afgelopen maanden, heeft ook de werking van het ADVN flink dooreen geschud. Een publiekswerking organiseren zonder publiek, een
lege leeszaal en Erfgoeddag – een van de jaarlijkse hoogtepunten in
onze sector – die een jaar werd uitgesteld, net als een resem andere
activiteiten die we naarstig hadden voorbereid. Voortaan werd
online vergaderd met een ongegeneerde blik in de huiskamers van
collega’s met ook af en toe een partner in dezelfde situatie of kind
in beeld. Maar het lukte eigenlijk allemaal wel om de werking voort
te zetten. De archieven schakelden op een creatieve manier door
maximaal in te zetten op digitale dienstverlening. Geheel in lijn met
de aard van de sector werd een oproep gelanceerd om deze periode
te documenteren via het Quarantaine Archief - AQA (https://archivesquarantainearchief.be).
Maar een aantal zaken voelen wel bijzonder ongemakkelijk aan als ze
online moeten worden afgehandeld. Hoe organiseer je virtueel een
gepast afscheid voor een collega die elders aan de slag gaat of op
pensioen?
In april verliet witte raaf (en zo veel meer) Quinten Van Gorp het
ADVN voor een nieuwe uitdaging. Hoewel zijn aanstelling hier van
korte duur was, zijn we toch erg aan Quinten gehecht geraakt. We
gaan zijn schrandere nuchterheid
en immer positieve ingesteldheid
missen.
En dan is er de pensionering van
Luc Boeva, die meer dan 30 jaar
aan het ADVN verbonden was.
Alle skypes en meets en zooms en
teams tezamen raken nog niet aan
een echte handdruk die een uitgesproken dankjewel ondersteunen.
Dat houdt hij in ieder geval nog
te goed.
Op aandringen schreef Luc voor
dit nummer een persoonlijke
terugblik. Centraal in zijn bespie-

ADVN-medewerkersoverleg in volle lockdown.

Welkom terug
De leeszaal is opnieuw open en te bezoeken op afspraak
van dinsdag tot vrijdag, van 10 tot 16u.
Reserveer tijdig uw plaats.
Meer info langs www.advn.be

gelingen over de werking van het ADVN staat vertrouwen, tussen
de instelling en de erfgemeenschap, de academische wereld, de
collega-instellingen en de overheden-subsidiegevers, maar ook
tussen de collega’s onderling en de bestuursleden. Luc heeft tijdens
zijn diensttijd heel wat (vertrouwens)banden gesmeed en op basis
daarvan samenwerkingen in gang gezet. NISE is daarvan een van de
meest verreikende resultaten, maar in dit nummer is er ook aandacht
voor andere projecten die door Luc vorm kregen.
In naam van de bestuursleden en van de medewerkers danken we
Quinten en Luc graag van harte voor de fijne samenwerking.
[ann mares]
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ONDERZOEK

de zomer van 1920 in de lange leemstraat
De Olympische Spelen in Antwerpen
2020 werd in de sportwereld aangekondigd als een beloftevol en
bruisend jaar. Maar tot nu toe viel er bar weinig te vieren. Het coronavirus, dat onverwachts uitgroeide tot een wereldwijde epidemie,
bevroor tijdelijk alle nationale en internationale sportevenementen.
In België werd het befaamde wielerseizoen abrupt onderbroken door
de bijzondere isolatiemaatregelen van de overheid, het Europees
Kampioenschap voor voetbal werd preventief verdaagd en in Tokyo
werd de eenendertigste editie van de Olympische Spelen uitgesteld
naar 2021. Door de ongewone omstandigheden dreigt men al snel
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te vergeten dat het dit jaar exact 100 jaar geleden is dat de Scheldestad de eerste en vooralsnog enige keer de Spelen organiseerde.
Toen België in 1920 de organisatie van de zevende Olympiade werd
toegekend, gold dit in de eerste plaats als een symbolische geste:
het land werd geprezen voor zijn moedige rol in de grote oorlog die
Europa en andere delen in de wereld vier jaar lang had geteisterd.
De keuze voor Antwerpen als gaststad was geen toeval, aangezien
de Antwerpse diamanthandelaars en kapitaalkrachtige reders de
fondsen zouden verstrekken die nodig waren om de Spelen te kunnen financieren. Van april tot september 1920 werd de havenstad
omgetoverd tot een olympisch internationaal strijdtoneel.
De Open Monumentendag op zondag 13 september staat in het
teken van de Antwerpse Olympiade en gidst geïnteresseerden naar
onroerend erfgoed of plaatsen in het landschap, die ons herinneren
aan de feestelijke sportieve gebeurtenis van toen. Vele gebouwen
die schitterden op het olympisch speelveld verdwenen inmiddels uit
het straatbeeld. Maar er zijn ook heel wat plaatsen die onrechtstreeks
de geschiedenis van de Spelen mee kleur gaven. Zo bood de Jufferschool in de Lange Leemstraat, de latere thuisbasis van het ADVN,
gedurende de Spelen 234 Engelsche atleten tijdelijk onderdak. Een
dossiertje dat wordt bewaard in het FelixArchief vertelt ons hoe
100 jaar geleden het organiserend comité twintig stadsscholen tijdelijk ombouwde tot olympische mini-dorpen waar meer dan
2 000 atleten konden slapen, eten en trainen.
Antwerpen als strijdtoneel
In 1912 bracht het Internationaal Olympisch Comité-IOC voor het
eerst Antwerpen voor als olympische gaststad. De keuze werd onder
meer gesteund door Henri de Baillet Latour, de Belgische aristocraat
die voorzitter was van het Belgisch Olympisch Comité-BOC tussen
1923 en 1942, en de Fransman baron Pierre de Coubertin, voorzitter
van het IOC. De eigenlijke stemming werd verdaagd vanwege de
oorlog. Pas na de wapenstilstand sprak het Internationaal Olympisch
Comité opnieuw zijn voorkeur uit voor Antwerpen, ondanks de vele
nieuwe kandidaten die zich hadden aangemeld. In maart 1919 gaf
De affiche van de zevende editie van de Olympische Spelen was ontworpen in 1914. Er waren
twee versies van de poster in omloop: het stadspanorama met kathedraal en de Antwerpse
rederij op de Schelde. [©FelixArchief, 1568#212]

In het olympisch bad werd in 1920 gestreden voor
medailles in duiken, schoonspringen, waterpolo
en zwemmen. Toen was het nog geen top of the line
zwembad, maar een open gracht met tribune, kleedkamers en een springtoren. Het plan dateert van
16 januari 1920. Detail plan. [©FelixArchief,
697#4461]. Foto zwemdok [Collectie Sportimonium]
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België te kennen de Spelen te kunnen organiseren en te bekostigen.
Een maand later werd in Lausanne de zevende Olympiade officieel
toegekend. Dat ons land de uitnodiging aanvaardde, valt niet direct
te rijmen met de toestand waarin het zich toen bevond. België zat
door de oorlog financieel aan de grond en kon onmogelijk op een
jaar tijd al het puin ruimen. De keuze van het Comité voor het brave
little Belgium, dat de oorlog volgens de publieke opinie moedig had
overleefd, moest een nieuwe start betekenen voor de olympische
beweging die met sportbeleving en de fysieke ontwikkeling van de
jeugd als uithangborden een positieve, hoopvolle boodschap wilde
brengen. Het gastland hoopte op zijn beurt dat de Olympiade de
wereldoorlog snel zou doen vergeten en het dagelijkse leven op
deze manier weer spoedig zijn gewone gangetje zou gaan.
Toen de toezegging een feit was, vatte Antwerpen zo snel mogelijk
de voorbereidingen aan voor de Spelen. In de agglomeratie van de
stad werden op verscheidene locaties bouwwerken of renovaties

gestart. De grootste werf was het Beerschotstadion dat grondig werd
verbouwd om dienst te kunnen doen als olympisch sportterrein. Het
stadion, dat dateerde van 1900, werd uitgebreid met nieuwe tribunes
en een atletiekpiste, alsook een paviljoen voor de atleten. Aan de
hoofdingang van het stadion werd een monumentale plaasteren
triomfboog opgetrokken. In de plaats van het iconische beeld van
de atleet-discuswerper werd de toegangspoort opgeluisterd met
de beeltenis van een Belgische soldaat-granaatwerper. Onder de
soldaat stond de einddatum van de Eerste Wereldoorlog gegrift, niet
de openingsdatum van de Spelen. Op 23 mei 1920 werd het stadion
ingehuldigd en was het klaar voor gebruik.
De stad stond ook zelf in voor de aanleg van een olympisch zwembad. Met een beperkt budget werd een tijdelijk buitenbad gegraven
in de brede gracht van de versterkingen rond de stad, de Brialmontvesting, ter hoogte van de Wezenberg. Het bad was honderd meter
lang en werd voorzien van een springtoren, kleedkamers, tribunes
en een kleiner bad voor het waterpolo. Voor de wielercompetitie wer-

disciplines op het programma, gespreid over 154 wedstrijden. Het
aantal atleten dat zou hebben deelgenomen aan de Spelen wordt
geschat op 2 668, waaronder slechts een 70-tal vrouwen die enkel
mochten schaatsen, tennissen of zwemmen. Met 326 mannen en 10
vrouwen vaardigde België de grootste delegatie atleten af.

De ingang van het olympisch sportterrein was een plaasteren triomfboog. Op 23 mei 1920
werd het stadion officieel ingewijd. In een volgeladen arena en bij "uitgelezen weder" werden
turndemonstraties afgewisseld met muzikale intermezzi. Een koor en muzikanten brachten
de Peter Benoits cantate De Genius des Vaderlands. [Collectie Sportimonium]
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den zowel de velodroom op Zurenborg als de Wilrijkse Wielerpiste
‘Garden City’, die plaats bood aan 14 000 toeschouwers, in gebruik
genomen. Deze laatste kreeg vlak voor de Spelen een volledige
make-over. De wintersporten op het programma zoals het ijshockey en kunstschaatsen
zouden plaatsvinden in het Palais de Glace of
het IJspaleis, een omgebouwde rolschaatspiste
in de Henri Van Heurcksraat die in 2016 werd
gesloopt.
Het startschot
De zevende editie van de Olympische Spelen
ging van start op 23 april 1920 met de ijshockeymatch tussen België en Zweden in het
Palais de Glace, gevolgd door de schaatscompetitie. Aan de Antwerpse Spelen deden
29 landen mee. Duitsland en zijn oorlogsbondgenoten Oostenrijk, Hongarije, Bulgarije en
Turkije werden niet uitgenodigd, ook Rusland
bleef weg. De debuterende landen waren:
Brazilië, Estland, Joegoslavië, Tsjechoslowakije
en Nieuw-Zeeland. In totaal stonden 24 sport-

De officiële openingsceremonie van de Spelen vond vier maanden
na het eigenlijke startschot plaats, op 14 augustus 1920 in het olympisch stadion. De plechtigheid werd onder meer bijgewoond door
kardinaal Mercier en de koninklijke familie. Koning Albert I droeg
voor de gelegenheid het militair uniform waarin hij het Belgische
leger had aangevoerd. De ceremonie in het stadion bestond uit een
militaire parade, het traditionele defilé van de 29 deelnemende landen, de korte openingsrede van Henri de Baillet Latour en de speech
van de koning. De daaropvolgende zeven kanonschoten en honderden opvliegende witte duiven, die de internationale vredesgedachte
symboliseerden, verklaarden de Spelen voor geopend. De primeur
tijdens deze zevende editie was het afleggen van de olympische eed
en het hijsen van de olympische vlag. De Belgische atleet Victor Boin
zwoer: dat de sporters zich “op de Olympische Spelen [aanboden] als
loyale tegenstanders, met eerbied
voor de uitgevaardigde reglementen
en in een geest van ware sportiviteit,
tot eer van [hun] land en tot glorie
van de sport.” De gloednieuwe vlag
met de vijf ringen, ontworpen
door Pierre de Coubertin, was
erg gegeerd en werd die zomer
gestolen door de Amerikaanse
schoonspringer Harry Prieste. In
1997 biechte de hoogbejaarde exatleet zijn diefstal op en gaf hij de
vlag terug aan Antwerpen.
Voor de hoofdingang van het olympisch
stadion stond een standbeeld van een soldaatgranaatwerper in een olympische pose. Het
werk is van de beeldhouwer Alberic Collin,
eveneens winnaar van de olympische beeldhouwwedstrijd. [Collectie Sportimonium]

Links: De publieke belangstelling, vooral op de volksstaanplaatsen
was nogal beperkt. Het verbaast niet dat de tribunes veelal leeg
oogden. Tijdens de openingsceremonie op 14 augustus 1920 merkte
koning Albert I op: "C'est très joli… mais ça manque de peuple".
[Collectie Sportimonium]
Onder: Aan de gevel van de Jufferschool in de Lange Leemstraat
wapperde vijf weken lang een Engelse vlag. 234 Britse atleten arriveerden er op 4 augustus. Zij sliepen in de heringerichte klaslokalen,
nuttigden hun maaltijden in de eetzaal en trainden in de turnzaal.
In de keuken werd een extra fornuis geplaatst en op de binnenkoer
werden vijf douches geïnstalleerd. Half september vertrok de
Engelse delegatie terug huiswaarts. [Collectie Sportimonium]

Tijdens de Spelen zorgden de Belgen voor de grootste
medailleoogst ooit. Ons land behaalde veertien gouden, elf
zilveren en evenveel bronzen medailles. De meeste prijzen
werden verzilverd in de disciplines boogschieten, paardensport en zeilen. In de media was het hoogtepunt van de
Spelen de overwinning van de Belgische voetbalploeg. In
de finale van het olympisch voetbaltoernooi versloegen de
Rode Duivels Tsjechoslowakije met 2-0 in slechts 43 minuten.
De match werd vlak voor de rust stopgezet, toen een Tsjechoslowaakse speler werd gediskwalificeerd en het hele team
gezamenlijk van het veld ging. De tussenstand werd onverwachts de eindstand en leverde de Rode Duivels een gouden
medaille op. Op de definitieve olympische ranking eindigde
België op de vijfde plaats. De winnaar van de Spelen was de
Verenigde Staten met 41 gouden medailles.
Toch waren de Olympische Spelen geen echt succes. Het
slechte zomerweer lokte weinig publiek en gooide voor sommige disciplines roet in het eten. Vooral het atletiek had fel
te lijden onder de hevige regens: atleten noemden de piste
zwaar en traag. Ook het zogenaamde olympische bad vormde
de aanleiding voor heel wat kritiek. De Amerikaanse en Australische
zwemmers waren niet te spreken over het koude, donkere water.
Sommigen klaagden over de ratten die mee zwommen. Maar de
grootste domper waren de hoge toegangsprijzen, die het grote
publiek afschrikten. De entreegelden van het stadion bedroegen
drie frank voor een staanplaats en tien frank voor een zitplaats op
de tribune. Dat was meer dan arbeiders of bedienden zich konden
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permitteren. De Antwerpse inwoner had in deze eerste naoorlogse
jaren duidelijk andere zorgen aan het hoofd dan een bezoekje aan
dit mondaine spektakel.
Logies in Antwerpen
Gelijktijdig met de uitbouw van de olympische faciliteiten ging het
Belgisch Olympisch Comité in 1919 ijverig op zoek naar de mogelijkheden om tijdens de Olympiade alle atleten onderdak te bieden.

Links: Begin juli 1920 stelde het Comité de Logement een
materiaallijst op van alle verzamelde voorwerpen. Van bedlakens en handdoeken tot zeemvellen en wc-borstels. Detail.
[©FelixArchief, 480#5882]
Onder: De atleten bekostigden hun maaltijden zelf. Het menu
werd verzorgd en samengesteld door een cateraar. Sommigen
onder hen waren niet erg tevreden over de kwaliteit van het
eten. De Amerikanen vonden het continentale ontbijt eerder
ondermaats. Detail. [©FelixArchief, 480#5882]
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Naar het voorbeeld van de Spelen in 1912 in Stockholm opperden
de organisatoren om de atleten onder te brengen in scholen in de
binnenstad. Een dergelijke fomule was praktisch en betaalbaar, en
kon volgens het comité gemakkelijk georganiseerd worden. De stad
Antwerpen ging akkoord met deze suggestie en bouwde in de zomer
van 1920 tijdelijk twintig stadsscholen om tot provisoire sporthotels.
De zoektocht naar voldoende bedden, matrassen, kussens, lakens,
handdoeken, stoelen, banken, tafels, fornuizen, eet- en kookgerei
werd gecoördineerd door het Comité de Logement de la VIIe Olympiade. Grote voorraden werden gezocht bij de brandweer, de stad,
het Rode Kruis, de hospitalen en het leger. Voor alle materiaal dat ter
beschikking werd gesteld aan het Comité de Logement werd een
huurovereenkomst afgesloten.
Vanaf 12 juli 1920 begon het leger in samenwerking met het
Comité de Logement de stadsscholen te ontruimen, zo ook
de Jufferschool aan de Lange Leemstraat en huidig ‘huis voor
het ADVN’. Lessenaars, schoolborden en schoolbenodigdheden werden weggehaald en opgeborgen in de stedelijke
depots. Vervolgens werden de klaslokalen omgebouwd
tot slaapzalen. Voor elke atleet werd een (veld-)bed, een
waskruik en teil, een stuk zeep, een stoel en een legplankje
met linnen en handdoeken voorzien. Verder werden refters
uitgebreid met extra tafels en banken, en werden keukens
uitgerust met gasfornuizen, zodat koken voor grote groepen
mogelijk werd. De maaltijden van de atleten werden uitbesteed aan een cateraar die dagelijks een menu verzorgde en
extra kookpersoneel voorzag. De turnzaal werd ontruimd
en omgebouwd tot een oefenterrein voor de atleten. Op de
binnenkoer werden vijf douches geplaatst op vraag van de
Touwtrekken maakte van 1900 tot 1920 deel uit van het programma van de Olympische Spelen. In Antwerpen werd de discipline voor de allerlaatste keer gespeeld
op 17 en 18 augustus. Het Britse team dat hoofdzakelijk bestond uit Bobbies of
Londense politiemannen won de gouden medaille, België kreeg brons. [Collectie
Sportimonium]

Britse sporters. In de Lange Leemstraat wapperde vijf weken lang de
Britse nationale vlag.
Tijdens de Spelen kreeg elke gemeentelijke school een opzichter toegewezen die het verblijf van de buitenlanders in goede banen moest
leiden. Toch kreeg het Comité de Logement gedurende de zomer
heel wat kritiek en problemen te verduren. De Italianen, die verbleven in de jongensschool op de
Belgiëlei stelden zich tevreden
met koude douches, maar de
Japanse atleten beklaagden
zich hierover en eisten warm
water. Het kookpersoneel
klaagde dat niet alle fornuizen
evengoed werkten waardoor
ze de atleten geen behoorlijke
maaltijd kon voorschotelen.
Ook was er te weinig plaats om
etenswaren te stockeren. De
Italianen waren niet tevreden
over de matrassen en eisten
nieuwe en betere exemplaren.
De Amerikanen stoorden zich
aan het gebrek aan privacy in
de slaapzalen, het koude water
in de douches, een ondermaats
continental breakfast, de veel
te harde veldbedden en de met stro gevulde
hoofdkussens. Enkele scholen bleken zelfs last te
hebben van een luizenplaag waardoor het organiserend comité genoodzaakt werd de lokalen
te ontsmetten. Sommige landen vroegen om in
de scholen een ziekenboeg uit te bouwen met
extra bedden, wat opnieuw bijkomend materiaal
vereiste. De Franse atleten, die voor hun vertrek
hun eisen hadden bekend gemaakt – “... un
logement comfortable, une nourriture suffisante et
une attitude plus sportive de la part des dirigeants” –
kwamen allicht van een koude kermis thuis.

De hele organisatie en herinrichting van de scholen kostte het
organiserende comité behoorlijk wat geld. Na de Spelen moesten
de scholen immers terug in hun originele staat worden gebracht.
De opkuis, de inventarisatie van het gebruikte materiaal, de afbraak
van douches en keukens en het water- en gasverbuik moesten
eveneens worden bekostigd. Om het kostenplaatje zo laag mogelijk
te houden, bracht het Comité de Logement de slaapplaatsen, de
Links en onder: Het finalespel
van het olympisch voetbaltoernooi België – Tsjechoslowakije op 2 september 1920
trok het meest aantal nieuwsgierigen. In een overvol
Beerschotstadion waar naar
schatting 40 000 mensen kwamen supporteren, versloegen
de Rode Duivels Tsjechoslowakije met 2-0. De Belgische
voetbalploeg en het finalespel.
[Collectie Sportimonium]

9

maaltijden en de eventuele reparaties in rekening bij de atleten. De
meeste sporters waren niet erg opgezet met deze procedure. De
Zweden weigerden te betalen voor de ondermaatse infrastructuur
en gingen op eigen kosten op hotel, maar moesten vervroegd naar
huis terugkeren omdat hun geld op was. Begin september keerden
de meeste atleten huiswaarts. Toch liep de planning om de scholen
half september te heropenen fors achter op schema. Doordat veel
herstellingen aan ramen, deuren, vloeren en muren nodig waren,
gingen niet alle stadsscholen tijdig open. In de jongensschool aan
de Oudaan vertrokken de Amerikaanse atleten pas op 11 september,
bijna twee weken later dan voorzien. Hierdoor werd de heropening
van de school met acht dagen uitgesteld. De hele onderneming voor
de logies zou financieel uiteindelijk uitdraaien op een echec. Het
comité zou circa 100 000 Belgische frank moeten neertellen voor het
gebruik van de scholen, waarbij het water- en gasverbruik nog eens
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Links en boven: Tijdens de finale van het waterpolo versloeg
Groot-Brittannië België met 3-2. Voor de zilveren medaille moesten de Belgen opnieuw het water in, de Verenigde Staten werden
met 7-2 naar huis gespeeld. Het Belgische waterpoloteam en de
finale tegen de VS. [Collectie Sportimonium]

op 10 000 Belgische frank extra werd geraamd.
Deze laatste factuur bleek in 1921 nog steeds
niet vereffend.
De Spelen van de armoede
Het organisatiecomité van de zevende Olympiade ging tijdens de Spelen failliet. Het bedrag
van een miljoen frank dat werd beloofd aan
het Belgisch Olympisch Comité door de haute
finance uit Antwerpen, werd nooit op tafel
gelegd. Kapitaalkrachtige aristrocraten en
havenbaronnen waren enkel bereid geld te
lenen tegen vier procent interest en met de
belofte dat ze zouden delen in de eventuele
winst. De diamantairs waren op hun beurt bang
voor een laattijdige terugbetaling en eisten van
de organisatoren hoge toegangsprijzen. De
verbouwingskosten aan het olympisch stadion,

Alle scholen meldden na het verblijf van de atleten beschadigingen aan hun
gebouw. Op verschillende plaatsen werden gebroken ramen vervangen, deuren
hersteld, gangen en klassen opgefrist met nieuwe bepleistering en schilderwerken, kapstokken vernieuwd en lampen vervangen. De brief van 30 september
1920 lijstte de beschadigingen op in de Jufferschool.
[©FelixArchief, 480#5882]

oorspronkelijk geraamd op een miljoen frank, liepen mede
door de naoorlogse inflatie op tot meer dan het dubbele
of ongeveer de helft van de totale uitgaven van de Spelen.
De eindafrekening telde een slordige 4 600 000 Belgische
frank, waarvan circa 600 000 frank nooit werd afgelost. De
‘Spelen van de armoede’, zo ging de zevende Olympiade de
geschiedenis in.
Ondanks de financiële farce zou de internationale havenstad zich tijdens de spelen zelfbewust blijven profileren
en wel met de oprichting van de Société de Fêtes d’Anvers.
Deze vennootschap zou de stad tijdelijk omtoveren in een
zomers feestparadijs. Van mei tot september 1920 organiseerde het allerhande tentoonstellingen, een vliegmeeting,
een grootse optocht met de reus Antigoon en Floraliën
nabij het Middelheim. Op alle evenementen werden de
internationale delegaties uitgenodigd en op gepaste wijze
ontvangen met banketten en recepties.
Sfeerloze Spelen?
De zomerspelen waren in de eerste plaats bedoeld als
een nieuwe start voor de olympische beweging, maar
werden door sommigen betiteld als ‘sfeerloze Spelen voor
de vermoeide jeugd van de oorlog’. De uitspraak kwam niet
zomaar uit de lucht gevallen en verwoordde minstens
ten dele de stemming op de naoorlogse Olympiade. Heel
wat landen hadden onder meer moeite om bekwame en
goedgetrainde ploegen samen te stellen. De Eerste Wereldoorlog
had immers zijn tol geëist. Sommige van de mogelijke medaillekandidaten hadden het leven gelaten op het Europese slagveld. De
geselecteerde amateur-atleten zakten enigszins onvoorbereid naar
Antwerpen af. Het zorgde ervoor dat deze editie geen sportieve
hoogvlieger werd. [sophie gyselinck]
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Bronnen bij deze bijdrage: Antwerpen, Al 100 jaar een olympische stad, 2020 op https://
olympischespelen.antwerpen.be ; FelixArchief, Archief van de Dienst voor Stadsgebouwen
(1829-1954), BESA274771; R. Renson, De VIIe Olympiade 1920: de herboren Spelen, Brussel,
1995 ; B. Fieremans, 100 jaar geleden Olympische Spelen in Antwerpen: van een geëlektrocuteerde medaillewinnaar tot de Hollandse schande, in: Het Laatste Nieuws, 20 april 2020, 2020
op www.hln.be/sport ; Belgisch voetbalgoud, een gestolen vlag en zatte atleten: 7 weetjes over
de Olympische Spelen in Antwerpen, 23 april 2020, 2020 op https://sporza.be.
Met bijzonder veel dank aan het Sportimonium voor de unieke fotocollectie uit 1920 van de
(sport)fotograaf Du Houx.

ONDERZOEK

van tijd tot tijd
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“Niemand heeft ooit een plaats waargenomen,
tenzij op een bepaald tijdstip, of een tijdstip,
tenzij op een bepaalde plaats”, stelde de
Joods-Duitse wiskundige Hermann Minkowski°: tijd en ruimte hangen samen dus.
In het verlengde stel ik me soms archiefinstellingen voor als plaatsen waar de tijd
gestold bewaard wordt, wachtend om door
archivarissen, vorsers en publiekswerkers
weer (even) vloeiend gemaakt te worden.
De quantumfysica zet het bestaan zelf van
tijd (en plaats) echter op losse schroeven, of
althans de voorstelling die we ons daarvan
maken. Zo wordt bijvoorbeeld de tijd als iets
fundamenteels en zelfstandig in één richting
vloeiend, met verleden, heden en toekomst
netjes geordend. Niets blijkt minder waar:
° Minkowski leverde de ruimtetijd-context (ook Minkowskiruimte genoemd) voor Albert Einsteins speciale relativiteitstheorie uit 1905.

tijd is niet meer dan een
aspect van een dynamisch
veld en de wereld bestaat
niet uit zaken of eenheden
die ‘zijn’, maar uit gebeurtenissen, processen die
‘voorkomen’. De ontelbare
variabelen daarin ‘bestaan’
enkel tijdens de onophoudelijke interactie met elkaar:
het is die interactie die de
minimale elementaire vorm van tijd is, die
noch een richting heeft noch lineair is.
In welke mate dat dit mijn fantasievolle analogie met een archiefinstelling aantast, moet
ik nog nagaan. Daar krijg ik in ieder geval de
‘tijd’ voor, want de ‘variabelen’ die mij vanaf
december 1989 aan het ADVN koppelden,
zijn nu uitgeageerd. Van die variabelen
maakte ook de narratieve identiteit deel uit,

Luc Boeva tijdens het colloquium over de geschiedschrijving
van de Vlaamse beweging en van andere nationale bewegingen in Europa, Antwerpen, 2004. [ADVN]

die de instelling vanaf het begin ontwikkelde
en waarin ik uiteraard ook participeerde, passief en soms ook actief. Een belangrijk maar
‘vloeibaar’ aspect van dit continue verhaal
probeer ik hier even te schetsen.
Het hoeft uiteraard geen betoog dat professionaliteit en wetenschappelijkheid daarin
voor een instelling als het ADVN een conditio
sine qua non zijn. Maar daar red je het niet
mee: de instelling is immers geen eiland,
maar verbonden met een aanzienlijk aantal
actoren. Het succes van de werking hangt
zelfs in grote mate af van het vertrouwen,
in verschillende vormen, dat met hen kan
opgebouwd worden.
Om te beginnen de vertrouwensband met
de erfgoedgemeenschap van het ADVN:
de nationale bewegingen en aanverwante
stromingen, en in de eerste plaats uiteraard
de nationale bewegingen in Vlaanderen.

Het ADVN | archief voor nationale bewegingen is gehuisvest
in Antwerpen, in een negentiende-eeuws schoolgebouw met
binnenkoer. [ADVN]

Een NISE-sessie tijdens het colloquium
van Lessius Hogeschool en Universiteit
Amsterdam (SPIN) in
Antwerpen in 2011
rond Translation and
National Images.
[NISE]

Dat nationalistische gebouw telt vele
verschillende kamers: alle bewoners, zonder
uitzondering, moeten het ADVN als een
veilige haven voor hun erfgoed kunnen
beschouwen, waarin empathische ‘kritische
betrokkenheid’ (of ook ‘embedded archivism’),
naast de beheersvoorwaarden van de overdrager, enkel de professionele deontologie
van de archivaris geldt.
Analoog is het ‘meer’ van de archivarissen het ‘minder’ van de onderzoekers van
het ADVN. Zij passen vanzelfsprekend de
wetenschappelijke methodologie en de
academische prakijk toe (in het besef dat
ieder onlosmakelijk vanuit een bepaalde
ruimtetijd-standpunt vertrekt). Maar zij
zullen nooit op basis van de resultaten van
hun onderzoek (actuele) maatschappelijke
conclusies formuleren, zoals vorsers, journalisten en eender welke geïnteresseerde wel
die laatste stap soms zetten (de instelling
levert hiervoor echter wel een forum, langs
evenementen en publicaties).

Een ander soort
vertrouwen is
nodig voor de
samenwerking
met de collega’s
uit het over de
laatste decennia onherkenbaar ontwikkelde erfgoedveld
(archivarissen, bibliothecarissen, documentalisten): in overleg- en adviesorganen, voor
erfgoedprojecten, bij het beheer van de
collectie, in het uitwerken van digitale tools,
bij het zoeken naar aangepaste accommodatie enzovoort. Blijken van vertrouwen
worden daarbij onder meer geconcretiseerd
in het delen van competenties, in de loyale
vertegenwoordiging
tegenover de overheid,
in de faire verdeling van
baten en lasten bij gezamenlijke acties.
Wat ons bij een vierde
speler brengt: de
Vlaamse subsidiërende
overheid. Die koppelt het

In de vroege jaren 1990, op
uitstap met de collega's. Vlnr. Luc
Boeva, Frans-Jos Verdoodt en
Marleen Deridder. [ADVN]

vertrouwen in de inhoudelijke en operationele onafhankelijkheid van de instellingen
aan objectieve voorwaarden van professionaliteit, gekaderd door een evoluerende
politieke regelgeving en gemonitord door
een, in mijn ervaring, competente en geëngageerde administratie, die geadviseerd
wordt door ‘erfgoedpeers’. Het is de verantwoordelijkheid van directie en bestuur van
het ADVN om aan dat ‘gekaderd vertrouwen’
te beantwoorden, inzonderheid voor het
zakelijk beheer.
Wat aansluit bij de vijfde sfeer van vertrouwen, die binnen de instelling: tussen
de medewerkers onderling en tussen het
bestuur en de medewerkers. Wat het laatste
betreft, onderbouwen een heldere structuur,
flexibele regelgeving en opleidingskansen,
het vertrouwen om de medewerkers voldoende autonomie in collegiale verantwoordelijkheid te bieden – naast, belangrijk! –,
ruimte voor ‘gezelligheid’: immers, van
teveel studie (en extreme passie) “cometh
madnesse” schreef Isaac Newton. Anderzijds
dragen een transparante besluitvorming
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Op de werkvloer in het ADVN in
Antwerpen. [NISE]
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en getrapte communicatie ertoe bij dat het
beheer van de instelling breed gedragen
wordt. In zulke open cultuur vindt ook het
vertrouwen tussen de medewerkers onderling een voedingsbodem.
Al het voorgaande moet voelbaar zijn in
de zesde sfeer, die van de publiekswerking.
Waar de relatie met een uiteenlopende
waaier aan gebruikers, ook bij de meest
controversiële onderwerpen, opengehouden wordt, zonder in te boeten aan
wetenschappelijkheid, toegankelijkheid of
betrokkenheid. Dat gevraagde vertrouwen
wordt weerspiegeld in de zogenaamde
‘poortwachtersfunctie’, in een informatiewereld die geëxplodeerd is, maar ook
geïnfecteerd met onnauwkeurige, ongecontroleerde, onjuiste informatie, ja zelfs met
ronduit opzettelijk fake news. Erfgoedinstellingen hebben een goede reputatie als
betrouwbare en laagdrempelige bakens
bij het zoeken naar informatie in bronnen
en studies. Maar omdat de moderne mens
overspoeld wordt met gegevens die hij
onmogelijk allemaal zelf kan checken, structureert het ADVN die informatie ook in eigen

databestanden (denk
bijvoorbeeld aan de Digitale Encyclopedie van de
Vlaamse beweging-DEVB
in aanmaak, die zelfs een
centraal instrument in de
werking van de instelling
wordt).
Ten slotte zijn er de
internationale (archivalische en wetenschappelijke) activiteiten, hoofdzakelijk langs NISE.
Daarvoor is de vorming van een netwerk
van onderzoeks- en erfgoedinstellingen over
heel Europa zelfs onontbeerlijk – wat enkel
kan door de systematische opbouw van
vertrouwen in de leiding door het ADVN van
de (onder meer voor deze reden autonome)
associatie.
Een septet velden van samenwerking dus,
die de professionaliteit en wetenschappelijkheid uit het begin van dit stuk, aanvullen
met ‘vertrouwelijkheid’.
Maar, beste lezer, u zal onderweg hopelijk
wel beseft hebben dat dit geen hoeraverhaal is, maar het relaas van een streven en
dat het resultaat zich ergens bevindt “entre
le peut-être et le pas tout à fait: n’est-ce pas la
couleur même de la vie?”
Feit is dat ik vanaf nu niet meer meeschrijf
aan dat verhaal (tenzij heel nu en dan
misschien iets in de marge). "Des Lebens
Mai blüht einmal und nicht wieder!", schreef
Schiller: maar ik heb het geluk dat voor mij
die maand iets meer dan dertig jaar geduurd

heeft. Want niet alleen was er professionele
en wetenschappelijke voldoening, maar ook
de leerrijke en verrijkende, en soms verreikende, contacten met mensen binnen alle
segmenten van het voornoemde septet. En
het werk draaide dan ook nog eens rond
één van de belangrijkste vormgevers van
de moderne (en ‘post-moderne’) wereld: het
nationalisme en de bontgeschakeerde bewegingen die zich daarin situeren.
Maar … tout passe, tout casse, tout lasse …
hoog tijd om afscheid te nemen van wat
Robert Frost zo mooi omschreef:
“The woods are lovely, dark and deep.
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep”°
en me aan te sluiten bij wat Robert Walser
ooit zei: “In einem bescheidenen Winkel
dahin träumen zu können, ohne beständig
Ansprüche erfüllen zu müssen, ist bestimmt
kein Martyrium”.°°
Ik heb daar alle vertrouwen in. [luc boeva]

°De laatste regels kunnen ook wel duiden op de tijd voor de
dood.
°°Mutatis mutandis weliswaar, want de Zwitserse auteur
sprak daarbij Carl Seelig over de Duitse dichter Friedrich
Hölderlin, die de laatste 36 jaar van zijn leven wegens
psychische problemen in een kamer-met-torentje doorbracht
(zij het volgens Walser dan toch niet zo ongelukkig).
Bronnen & citaten bij deze bijdrage: C. Rovelli, The Order
of Time, London, 2019; I. Newton, Quaestiones quaedam
philosophicae, Cambridge University Library, 1661-1665,
p. 109r; R. Pastoureau, Les couleurs de nos souvenirs, Paris,
2010, p. 235 (over “un gris ineffable”); Friedrich von Schiller,
Resignation, 1786 (eerste regel van de tweede strofe van
dit gedicht); R. Frost, Stopping by the Woods on a Snowy
Evening (laatste kwatrijn van dit gedicht) verschenen in:
New Hampshire, New York, 1923; C. Seelig, Wanderungen mit
Robert Walser, 1957.

lucs geesteskinderen
biografieën in het archief

Een verblijf van 30 jaar bij één werkgever:
mijn generatie krijgt vaak te horen dat een
dergelijke loyauteit op werkgebied ons
vreemd is. De cijfers wijzen inderdaad in die
richting. Of de jongere daar per se voor met
de vinger gewezen moet worden, is maar de
vraag. Het kan evengoed aan de aard van
de vacatures en projecten liggen, of aan die
periode in het leven waar je professionele
oriëntatie nog onduidelijk is, of je de juiste
werkgever nog moet tegenkomen.
Wat er ook van zij: de jongere werkkrachten
bij het ADVN, waaronder de auteur, hebben
in het prille begin van hun carrière bij het
ADVN kennis gemaakt en, op professioneel
vlak alvast, afscheid genomen van iemand
die zijn werkgever 30 jaar trouw is gebleven.
Luc Boeva, dames en heren.
Luc bewees ons in die korte gedeelde
periode niet enkel dat het mogelijk is, maar

dat je in die 30 jaar ook keuzes moet maken
en soms tegen je zin sommige werkpaden
onbewandeld moet laten. Of dat er op het
einde van die 30 jaar nog steeds projecten op je pad komen waar je met zin en
nieuwsgierigheid aan zou beginnen, maar er
gewoonweg de tijd niet meer voor hebt.
Luc verlaat het ADVN dan ook niet zonder de
jonge werknemers enkele mogelijke werkpistes aan te wijzen. Mij wees Luc de richting
van de theorievorming over biografieën.
Geïnspireerd door het Biografisch Instituut
verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen zag Luc in Vlaanderen een leemte op
het vlak van theorievorming over historische
biografieën en een nood aan expertisevorming. Als archiefbewaarplaats en beheerder
van vele archieven van prominente figuren
uit de Vlaamse beweging geldt dit ook voor
het ADVN. Zeker voor mij, als archivaris met
persoonsarchieven als werkveld, is dit een
interessante piste.

De geschiedschrijving, zowel academisch als
populair, is rijk aan biografieën. Dit geldt ook
voor de geschiedschrijving van de Vlaamse
beweging. Tijdens de laatste maanden van
Lucs periode bij het ADVN ben ik stilletjes
aan begonnen met inlezen. Meteen viel
de veelheid aan insteken, methodes en
doelstellingen op. Verschillende vormen
van omgang met de geschiedenis tekenden
zich af. Een heleboel vragen wierpen zich
op: welke rol spelen de archieven in deze
omgang? Welke bronnen worden gebruikt
voor de biografieën? Welke voor- en nadelen
biedt de biografie tegenover andere vertelvormen? Welke bijdrage kan het ADVN
leveren aan de biograaf? Wat leren deze
biografieën ons over de geschiedenis en
geschiedschrijving van de Vlaamse beweging? Welke lessen kan het ADVN hieruit
trekken?
Het is slechts een kleine en illustratieve
greep uit de vragen waar ik mij de komende
jaren mee bezig zal houden. Soms actief,
soms passief in het achterhoofd tijdens het
archiefwerk, vaak op de fiets van en naar het
ADVN. De concrete vorm en finaliteit van de
biografische werkzaamheden liggen nog
niet vast, maar ik zal steeds proberen een
kritische basishouding aan te nemen, iets
waar Luc veel belang aan hechtte. Niet enkel
het behandelde onderwerp moet hierbij
aan een kritische blik onderworpen worden,
maar ook de eigen praktijken en veronderstellingen. Misschien ziet u in de nabije
toekomst wel of ik daar in geslaagd ben of
niet. Ik hoop in ieder geval dat Luc zich zijn
afscheidswenk niet zal berouwen.
[jens bertels]
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kakafonix en de vlaamse beweging

"De natie moet verbeeld worden om te kunnen
bestaan", zo staat het in de flaptekst van
het onlangs verschenen De verbeelding
van de leeuw. Een geschiedenis van media
en natievorming. Het is binnen de nationalismestudie een algemeen aanvaarde en
veelvuldig uitgediepte idee dat naties alleen
maar als dusdanig kunnen worden ervaren
door hun leden omdat de (massa)media
een gedeelde beleving van de werkelijkheid
en collectief bewustzijn mogelijk maken.
Daarbij geven niet alleen pers, omroep en
taal, maar ook onder meer literatuur, muziek
en beeldende kunsten mee vorm aan dit
natiebesef.
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het penseel van de leeuw en andere
artistieke passies

Hoe valt het te verklaren dat een rijzende
ster in het avant-gardetoneel als Willem Putman zich in de loop van de jaren dertig liet
bekeren tot een traditionalistische, zelfs uitgesproken reactionaire kunstopvatting? Wat
vertelt een Suske en Wiske-strip uit de jaren
vijftig ons over het België en Vlaanderen van
die tijd? En is Luc Tuymans – tegen wil en
dank – een kunstenaar die op zijn manier het
zijne heeft bijgedragen tot de constructie
van een Vlaamse identiteit, ondanks of juist
vanwege zijn duidelijk antinationalistisch
geladen uitspraken en werk?
Het zijn maar enkele van de vele mogelijke
vragen die zich stellen als we het heb-

Deze tekening schonk Prosper De Troyer (1880-1961) in 1934
aan Cyriel Verschaeve. Hij had zich laten inspireren door
diens Zeesymfonieën. [ADVN, VKTL3]

ben over de complexe verhouding tussen
kunst – in de ruimste definitie van het
woord – en Vlaamse beweging. Op initiatief
van Luc Boeva wil het ADVN deze boeiende onderzoeksthematiek in de volgende
beleidsperiodes een vaste plaats geven
in zijn werking. Onder de noemer ‘Kunst,
vaderland en gemeenschap’ organiseren we
voortaan grotere en kleinere projecten, die
samen de kleurrijke geschiedenis van de
kunsten en het nationalisme in Vlaanderen
navertellen. Daarmee wil het ADVN voorzien
in een opmerkelijke leemte binnen de studie
van de Vlaamse beweging.

Met name laatstgenoemde en andere artistieke disciplines bleven in de studie van de
Vlaamse beweging lange tijd buiten beeld.
De historiografie leek in dat opzicht wel uit
te gaan van een Asterix-scenario alsof het,
zoals bij de Galliërs, alleen de politiek, strategisch of militair aangelegde elementen
waren die voor 'hun' gemeenschap ijverden,
en de barden intussen, gekneveld en
vastgebonden aan een boomstam, slechts
passief konden toezien op het strijdgewoel. Uit een standaardwerk als de Nieuwe
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (1998)
blijkt hoezeer de twintigste-eeuwse studie
van de Vlaamse beweging nog een te strikt
onderscheid hanteerde tussen politiek nationalisme en cultuurnationalisme. Schrijvers,
dichters, schilders, musici etc. zien zich in
dit overzichtswerk slechts in beperkte mate
vertegenwoordigd en lijken hoogstens
vanaf de zijlijn aan de Vlaamse natievorming
te hebben bijgedragen.

Een boek als De verbeelding van de leeuw vertelt een ander verhaal en illustreert daarmee
dat het onderzoek de laatste twintig jaar
heel wat veelzijdiger is geworden. Zo bevat
deze nieuwe studie uitvoerige hoofdstukken over onder andere film, literatuur en
televisiefictie. In deze bijdragen wordt op
overtuigende wijze geschetst hoe, bijvoorbeeld, een veelgelezen schrijver als Hendrik
Conscience en een populaire film als De
Witte een actieve rol hebben gespeeld in de
constructie van een Vlaamse natie.
Maar de multidisciplinaire weelde van dit
boek kan niet verhelen dat ook aan deze
feestdis meer dan één voorname bard er
noodgedwongen het zwijgen toe doet:
onder meer dans, toneel, fotografie, architectuur en beeldende kunsten ontbreken in dit
synthesewerk, omdat het onderzoek
ter zake nog onvoldoende is uitgebouwd. De studie van de Vlaamse
beweging staat op dit vlak dus nog
steeds voor de nodige uitdagingen.

een langjarig kunstkader voor
het advn

Om aan deze uitdagingen tegemoet te komen, wil het ADVN
een langjarig kader uitbouwen
voor verschillende projecten over
de wisselwerking tussen kunst
en de concepten ‘vaderland’ en
‘gemeenschap’, hier in de eerste
plaats toegespitst op de Vlaamse
casus. Het kader bestrijkt meerdere beleidsperiodes en in iedere
beleidsperiode staat een specifieke

kunstdiscipline centraal, al wordt daarbij
ook de wisselwerking met andere disciplines
belicht.
Ambitie is om een samenwerking tot stand
te brengen met onder andere musea
en gespecialiseerde onderzoekers. Een
dergelijke samenwerkingsstructuur moet
het mogelijk maken om het thema ‘Kunst
& Vlaamse beweging’ de volgende jaren
prominent te laten terugkeren in de public
outreach van het ADVN door middel van
colloquia, discussiepanels, tentoonstellingen,
artikels en monografieën.
Een kleine preview als uitsmijter: voor het
lemma ‘Beeldende kunsten’ in de Digitale
Encyclopedie van de Vlaamse beweging waagt
een team van kunsthistorici zich voor het
eerst aan een synthese van de wisselwerking

tussen de beeldende kunst en de Vlaamse
beweging van 1830 tot nu; in 2021 volgt
een eerste, veeleer kleinschalige kunsttentoonstelling in het ADVN over Frans Van
Immerseel; en in 2022 organiseren we een
eerste grote project over abstractivisme en
nationalisme, in samenwerking met FeliXart
museum. [aragorn fuhrmann]

Bronnen bij deze bijdrage: G. Willems & Br. De Wever (red.),
De verbeelding van de leeuw. Een geschiedenis van media en
natievorming in Vlaanderen, Antwerpen, 2020; B. Anderson,
Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread
of Nationalism, London, 1983; R. De Schryver e.a. (red.),
Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, 1998;
J. Leerssen, ‘Nationalism and the cultivation of culture’, in:
Nations and Nationalism, jg. 12, 2006, nr. 4, pp. 559-578.
Wat betreft het onderzoek naar de relatie tussen de verschillende kunstdisciplines en de Vlaamse beweging zijn er
natuurlijk wel uitzonderingen op de regel, zoals: V. Devillez,
Kunst aan de orde. Kunst en politiek in België 1918-1945,
Gent, 2003; K. Van Haesebrouck, ‘Geen rijker kroon dan
eigen schoon? De programmatiepolitiek van
Staf Bruggen en Hendrik Caspeele in bezettingstijd’: in: Wetenschappelijke tijdingen, jg.
62, 2003, nr. 1, pp. 48-65; M. Beyen e.a., De
beiaard. Een politieke geschiedenis, Leuven,
2009; S. Vos, Een licht achter den heuvel. Het
verlangen naar muzikale zuiverheid in Vlaanderen tijdens het interbellum, Brussel, 2005;
S. Vos, Dans in België 1890-1940, Leuven,
2012; L. Goessens, Discursieve en muzikale constructies van Vlaamse identiteit(en).
Studie naar de nationale en muzikale discours.
Retoriek en programmering van de Vlaamse verzuilde omroepverenigingen 1928-1939, Brussel,
2014; K. Lajosi e.a. (eds.), Choral societies and
nationalism in Europe, Leiden, 2015; D. Van
Mol, (persoonlijk ben ik er niet voor). Over de
moeizame doorbraak van de moderne -ismen en
het ontstaan van een activistische tegentraditie
in Vlaanderen, 1906-1933, Antwerpen, 2017.

Houtskooltekening van Evarist De Buck
(1892-1974). De Gentse kunstenaar is
vooral bekend vanwege zijn landschappen en taferelen uit het boerenleven.
[ADVN, VKTS2]
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Onderzoek naar nationale en regionale
bewegingen ontbeert vaak een vergelijkende dimensie en het ontbreken van een
systematische erfgoedwerking rond nationale bewegingen ligt vaak aan de basis van
die lacune. Het ADVN schreef reeds vanaf
zijn ontstaan het vergelijkend onderzoek
naar andere nationale bewegingen en hun
erfgoed in zijn missie. NISE werd daarom niet
toevallig door die organisatie in 2008 geconcipieerd en sindsdien gecoördineerd.
Met een virtuele Wetenschappelijke Bibliotheek van de Nationaliteiten in Europa, de
realisatie van databestanden en verschillende onderzoeksstappen was door het
ADVN al vroeg een basis gelegd voor dit
internationaal netwerk van onderzoekers,
onderzoeks- en erfgoedinstellingen over
nationale en regionale bewegingen in
Europa. Intussen telt het NISE-netwerk meer
dan zeventig leden uit heel Europa en ook
Noord-Amerika.
Centraal staat het multi-contextuele databestand DIANE (Digital Infrastructure for the
Analysis of National movements in Europe)
dat het comparatief en transnationaal
onderzoek moet faciliteren via Europese
projecten. Geen data zonder bronnen echter: NISE vormt aansluitend het raamwerk
Boven: Tijdens de vergadering van de NISE Scientific Council in het HerderInstitut (Marburg, Duitsland) in 2013. [NISE]
Midden: Bezegeling van het samenwerkingsakkoord tussen NISE en het Centre
Maurits Coppieters (Antwerpen, 2014). [NISE]
Onder: Prospectiebezoek in 2011 aan het I. Krypiakevych Institute of Ukrainian
Studies in Lviv. [NISE]

grenzen
Een historische gids
voor een internationale erfgoedwerking
(rond archiefbewustzijn, opleiding en
conservering) inzake de specifieke noden
van de archiefinstellingen met collecties
over nationale en regionale bewegingen.
Projecten, conferenties, workshops, lezingen
en debatten, naast een tijdschrift (Studies
on National Movements, SNM), nieuwsbrief
(NISELetter), website (www.nise.eu), twee
publicatie-series (Proceedings en Essays)
en een heuristische wegwijzer (The State of
Nationalism, SoN) vormen de kanalen naar
de academische wereld, het erfgoedveld en
het geïnteresseerd publiek. Een wetenschappelijke raad zorgt voor de begeleiding.
Jaarlijks wordt een bijeenkomst georganiseerd door een van de leden van het
netwerk. Deze jaarvergadering wordt
gecombineerd met een congresluik waar
lopend onderzoek in het kader van een
steeds wisselend thema wordt voorgesteld.
Verder is er de jaarlijkse NISE lezing in de
Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek
Hendrik Conscience. Daar gaat een expert
in de geschiedenis van nationale bewegingen dieper in op een actueel thema. Op 5
november 2020 komt prof. dr. Murray Pittock,
een vooraanstaand cultuuurhistoricus uit
Glasgow, naar Antwerpen om te spreken
over de Schotse nationale beweging in het
licht van de Brexit.
Drijvende kracht achter NISE was verbinder
bij uitstek en Europeaan, Luc Boeva. Zijn
geesteskind is nu in de goede handen van
Hanno Brand, Eva Bidania Ibargutxi, Elly
Broes, Kasper Swerts en Joep Leerssen, als
voorzitter van NISE. [red.]

Territoriale grenzen zijn
doorgaans het resultaat
van een historisch proces.
Grenzen behoren ook
tot de praktijken en
narratieven waarmee
de identiteit van sociale
groepen wordt gevormd.
Het territoriale is daarbij
fundamenteel voor
het nationalisme, met
grenzen als vloeiende,
dynamische en tijdelijke
producten van menselijk
denken en handelen
in relatie tot een als
nationaal bestempeld
territorium.

"De grens is eigenlijk de
vruchtbaarste plek om
kennis op te doen"°

Het boek biedt een
handige gids bij grenzen:
wat zijn ze en wat is hun
relatie met identiteit
en territorium? Hoe
evolueerde de beschrijving van de belangrijkste
vormen van de grenzen
tussen politieke entiteiten? Hoe werden ze op
kaart gezet? Luc Boeva
analyseert de geschiedenis van grenzen
op elk continent, met bijzondere aandacht
voor België en de grenzen van Vlaanderen.
Daarbij doet hij uiteraard een beroep op de
historische en politieke geografie. [red.]

°Paul Tillich

Luc Boeva, Grenzen. Een historische gids, Antwerpen, Peristyle, 2017, 264 pp., ill., 27,95 euro.
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de verbeelding van de leeuw
Een geschiedenis van media en natievorming in Vlaanderen
In De verbeelding van de leeuw. Een
geschiedenis van media en natievorming in
Vlaanderen brengen Gertjan Willems en
Bruno De Wever interdisciplinair onderzoek samen naar de rol van pers, literatuur,
film en televisie aan de vorming van een
Vlaamse natie.
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Het boek onderzoekt de relatie tussen
media en natievorming sinds de 19de
eeuw tot op vandaag. Willems benadrukt
dat die relatie anno 2020 springlevend
is: “De natie moet worden verbeeld om te
kunnen bestaan. De Vlaamse regering, met
Vlaams-nationalisten in de cockpit, heeft
dat goed begrepen. Daarom zet zij in op een
Vlaamse canon. Daarom ook vraagt zij aan
de publieke omroep om de Vlaamse identiteit
te versterken. Media en cultuur worden ingeschakeld om de natie te verbeelden.”
Historische evoluties
Volgens Bruno De Wever is dat altijd zo
geweest: “Als België in 1830 ontstaat, geven
historici, schrijvers en kunstenaars vorm aan
een Belgische identiteit en trots. Een auteur
als Hendrik Conscience werkt actief mee aan
een Belgische natievorming. Tegelijk staat
Conscience mee aan de wieg van de Vlaamse
beweging, die streeft naar erkenning voor de
Nederlandse taal in België.”
Die strijd vormt langzaam maar zeker een
Vlaamse identiteit, die deel uitmaakt van
een Belgisch patriottisme. In de loop van
de 20ste eeuw wordt de Vlaamse identiteit
steeds sterker. Daarbij plaatsen Vlaams-nationalisten Vlaanderen diametraal tegenover
België. Intussen kennen de media een

enorme groei. Dagelijks zetten zij Vlaanderen
letterlijk en figuurlijk op de kaart.
Een interdisciplinair verhaal
Gertjan Willems en Bruno De Wever brachten
historici, media- en communicatiewetenschappers, politicologen en taal- en
letterkundigen samen om een interdisciplinair verhaal te vertellen over media en
Vlaamse natievorming. In het boek ontdek je
de volgende bijdragen:
• Inleiding / Gertjan Willems & Bruno De
Wever

• Verbeeld en heers? Een korte geschiedenis
van media en natievorming in Vlaanderen /
Bruno De Wever & Gertjan Willems
• Taalzorg in de Vlaamse media / Sarah Van
Hoof
• Natieconstructie als kleine provocatie van
onze literatuurwetenschap / Kris Humbeeck
• Hoe Vlaanderen leerde lezen. Het boekbedrijf en de Vlaamse natievorming / Kevin
Absillis
• Periodieke pers en Vlaamse identiteitsvorming (1830-1914) / Sebastiaan
Vandenbogaerde
• Pers en natievormig in Vlaanderen sinds
de Eerste Wereldoorlog / Els De Bens, Karin
Raeymaeckers & Karel Van Nieuwenhuyse
• Film en natievorming in Vlaanderen /
Gertjan Willems, Daniël Biltereyst & Roel
Vande Winkel
• Nationale identiteit in het beleid en de fictieprogramma’s van de Vlaamse televisie /
Hilde Van den Bulck en Alexander Dhoest
• Een slogan voor een dunne ideologie: Een
intertekstuele en intermediale analyse van
de flamingantische topos ‘Omdat ik Vlaming ben’ / Marnix Beyen
• Het Vlaams Blok/Belang en de media: een
haat-haat verhouding? / Benjamin De Cleen,
Peter Van Aelst & Knut De Swert. [red.]

Gertjan Willems & Bruno De Wever,
De verbeelding van de leeuw. Een geschiedenis van media en natievorming in
Vlaanderen, Antwerpen, Peristyle, 2020,
381 pp., ill., 29,95 euro.
Bestellen langs info@peristyle.be
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wt|tijdschrift over de geschiedenis van de vlaamse beweging
Inhoud 2020/2
voorwoord

erfgoed

Bruno De Wever, Vlaamse beweging in tijden
van corona

Sophie Bossaert, Snel weer op weg. Het verleden van de Vlaamse Automobilistenbond (VAB)

bijdragen

recensies & signalementen

Heili Verstraete, De Russische inspiratie van
Joris Van Severen. Deel 1
Chris Ceustermans, Emmanuel de Boms
burgerlijke ongehoorzaamheid en de vernederlandsing van de Burgerwacht
forum

Ludo Simons, Een standaardwerk in perspectief. De Encyclopedie van de Vlaamse Beweging
na 50 jaar. In memoriam Reginald De Schryver
(1932-2012) en Gaston Durnez (1928-2019)

U kunt zich abonneren op WT door overschrijving van het abonnementsgeld op
rekeningnummer be80733021529077
[bic kredbebb].
Abonnementsgeld:
– binnenland: 30 euro
– buitenland: 40 euro
– steunabonnement: 36 euro
meer info langs: www.wt.be

100 jaar ijzerbedevaarten
Een tragisch succesverhaal
100 jaar geleden, begin september 1920,
vond in Steenkerke een Joe-English-hulde
plaats. Deze plechtigheid groeide later uit
tot de eerste IJzerbedevaart.
Naar aanleiding van dit eeuwfeest laat vzw
Aan de IJzer haar eigen geschiedenis kritisch
onderzoeken op het colloquium 100 jaar
IJzerbedevaarten op 5 september 2020 op de
site van de IJzertoren.
De affiches van 100 jaar IJzerbedevaarten
worden gebundeld in een aantrekkelijke
publicatie. Info volgt via www.peristyle.be

Programma:
10.00u.		Ontvangst
10.30u. • Verwelkoming door 'Aan de IJzer'
• Openingswoord door ministerpresident Jan Jambon
• Een historische terugblik op
100 jaar IJzerbedevaarten door
Luc Vandeweyer (ARA), Bruno
De Wever (UGent) en Kasper
Swerts (ADVN)
12.30u. Middagpauze
14.30u. Debat: 'Haalt België 2030?' met
moderator Annelies Beck. Het

panel bestaat uit Philippe Van
Parijs (UCLouvain), Maarten Van
Ginderachter (UAntwerpen) en
Chantal Kesteloot (GECESOMA)
16.00u. Algemene besluiten
Aansluitend receptie
Het colloquium is een initiatief van Museum
Aan de IJzer in samenwerking met het ADVN
Geïnteresseerd? Inschrijven kan via
www.100jaarijzerbedevaarten.be
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open monumentendag
Zondag 13 september 2020
Naar goede gewoonte opent het ADVN
op Open Monumentendag zijn deuren
voor liefhebbers van oude gebouwen en
geschiedenis. 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’ of
de Jufferschool en behoort tot één van de
belangrijkste bewaarde bouwwerken die
Dens in Antwerpen liet optrekken.
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Deze editie van Open Monumentendag zal
anders worden georganiseerd dan onze
welgekende traditionele opendeur. Dit jaar
bieden we geen rondleidingen aan, maar
kan u wel – na reservatie – een kijkje komen
nemen in ons gebouw en de sfeer opsnuiven
van deze negentiende-eeuwse stadsschool
met zijn monumentale inkomhal, gaanderijen in sierlijk smeedwerk, uniek dakgebinte
en sfeervolle binnentuin. Een bezoek kan
dus enkel op afspraak. Zo stellen we uw
gezondheid en veiligheid voorop.
Monumenten en
Spelen
Een nieuwigheid
dit jaar is het centrale thema: 100 jaar
Olympische Spelen.
In Antwerpen gidst
Open Monumentendag u langs onroerend
erfgoed of plaatsen die
doen herinneren aan
de feestelijke sportieve gebeurtenis van
1920. Vele gebouwen
verdwenen inmiddels
uit het straatbeeld,
maar er zijn ook heel
wat plaatsen die
onrechtstreeks een rol
speelden tijdens de
Olympiade. Zo bood
de Jufferschool in de
Lange Leemstraat
enkele weken tijdens
de zomervakantie

onderdak aan 234 Britse atleten.
De stadsschool werd tijdelijk omgebouwd
tot een olympisch mini-dorp waar atleten
konden slapen, eten en trainen. [red.]

Oproep
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? Of misschien
hebt u materiaal over de aanwezigheid van de
Britse nationale ploeg tijdens de Olympische
Spelen van 1920? Laat het ons weten langs:
publiekswerking@advn.be.

Praktisch
Open Monumentendag
zondag 13 september 2020
Bezoek mogelijk tussen 10 en 17u,
enkel op reservatie. Reserveren langs:
03-225 18 37 of publiekswerking@advn.be.
Het bezoek heeft een tijdslot van 1 uur.
Voor kinderen van 7 tot 12 jaar is er een
interactieve zoektocht.
Plant u dit jaar geen bezoek aan ons
gebouw, volg ons deze zomer dan
op sociale media, we houden u
geregeld warm met nieuwtjes over de
lange zomervakantie van 1920
in de Lange Leemstraat.

DENKWOORD

feeststemming bij volle maan
Britse atleten verbleven tijdens de Olympische Spelen van 1920 in
het gebouw waar nu het ADVN gevestigd is. Dat konden we hogerop
lezen in dit nummer van de Mededelingen. Ze zullen het alvast aangenamer gehad hebben dan de Oude Grieken in Olympia, waarnaar
de moderne uitgave van de Spelen is vernoemd. De beroemde Zwitserse kunst- en cultuurhistoricus Jacob Burckhardt (1818-1897) heeft
enkele bladzijden van zijn monumentale werk Griechische Kulturgeschichte gewijd aan de Olympische Spelen in het Oude Griekenland.
Letterlijk schrijft hij: "(…) zo was de plaats niet bijzonder goed ingericht;
men zat dicht op elkaar en overnachtte in open lucht of in tenten (…)
overdag was men vaak zonder beschutting overgeleverd aan de zonnestralen."1 Die ontberingen werden echter gecompenseerd door de
enorme Gemütsstimmung, de enorm goede stemming die er heerste
door het feesten bij volle maan.
Ook al was Olympia wegens zijn ligging in de Peloponnesos moeilijk
bereikbaar voor de mensen van de oostelijke kant van het Oude Griekenland (dat zich uitstrekte tot de Zwarte Zee en de westkust van
het huidige Turkije), toch kwamen er van heinde en verre atleten en
‘prachtig uitgeruste feestelijke gezantschappen’ naartoe. Het voordeel
van Olympia bestond er wel in dat het buiten het machtsbereik van
de meest ambitieuze stadsstaten lag en dus neutraal was. Het was de
plaats van de "allgemeine griechische Publizität": wie een boodschap
aan alle Grieken wilde brengen, moest hier zijn. Vertegenwoordigers
van het Griekse geestesleven lieten er zich daarom wat graag zien
en lazen er voor uit hun dichterlijke werken. De dichter Pindaros
vergaarde roem met zijn Epinikia, hymnen waarin hij de overwinnaars bezong.
Burckhardt schiep het begrip ‘der agonale Mensch’ dat afgeleid is van
Agoon, het Griekse woord voor wedstrijd. Hij noemde ‘das Agonale’
een ‘Triebkraft, die kein anderes Volk kennt’. De grote Nederlandse
historicus Johan Huizinga (1872-1945) spreekt in zijn Homo Ludens
Burckhardt tegen, als zouden niet ook andere volken en culturen die
drijfveer, die "verbinding van spel en agonalen strijd", hebben gekend.2
De Duitse, naar Amerika uitgeweken klassieke filoloog Werner Jaeger
(1888-1961) heeft met Paideia ook een invloedrijk werk gewijd aan de
Oude Grieken en meer bepaald aan hun Bildungsideal, het ideaal van
vorming, als fundament van de Europese beschaving. Oorspronkelijk
hoorde bij het ideaal van de Agoon ook een zekere Seelenbeschaffenheit, een zielsgesteldheid. Later wordt deze traditie van eenheid

lichaam-ziel verdrongen door een Beruftsathletentum wat de
wijsgeer Xenophanes de klacht over de overschatting van ruwe
geestloze ‘lichaamskracht’ zou hebben ontlokt.
Jaeger beroert hier de kern van de Formung des griechischen Menschen (zoals de ondertitel van zijn magistrale werk luidt): "Op het
ogenblik waar de geest als iets aan het lichaam gewoonweg tegengestelds of zelfs vijandelijks ervaren wordt, is het ideaal van de oude
agonistiek onherroepelijk vernederd en boet het zijn dominante positie
in het Griekse leven in, ook wanneer zij als sport nog eeuwenlang verder
bestaat."3 De verloren gegane eenheid van lichaam en ziel wijst ons
de weg, mijmert Jaeger nog, naar "het begrijpen van de menselijke
hoogte van het agonale ideaal".
dirk rochtus | voorzitter van het advn

(1) Dit citaat en volgende in: J. Burckhardt, Griechische Kulturgeschichte, Band IV, München,
1977, p. 105 e.v.
(2) J. Huizinga, Homo Ludens. Proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur, Haarlem,
1940, p. 105 e.v.
(3) W. Jaeger, Paideia. Die Formung des griechischen Menschen, Berlin/New York, 1973, p. 274
e.v.

De laatste rustplaats van Jacob Christoph Burckhardt op de begraafplaats van Hörnli in Basel.
[Wikimedia Commons]
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