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VOORWOORD

Een open deur
Op 13 september 2020 werden de deuren van het archief opengegooid voor Open Monumentendag. Die stond in het teken van 100
jaar Olympische Spelen in Antwerpen. Dit eerste grote sportieve treffen van de naties zo kort na de Eerste Wereldoorlog zorgde voor heel
wat logistieke uitdagingen. De toenmalige Stedelijke Jufferschool in
de Lange Leemstraat bood mee soelaas als tijdelijke thuisbasis voor
de Britse atleten. Of hoe een gebouw telkens voor nieuwe maatschappelijke betekenissen en verbindingen kan zorgen.
In tegenstelling tot Erfgoeddag, kon deze andere jaarlijkse hoogdag
van de erfgoedsector wel plaatsvinden. Maar anders. Anders omdat
een registratie vooraf nodig was. Anders omdat er mondmaskers en
handgel aan te pas kwamen. Anders ook omdat zo veel mogelijk in
open lucht werd georganiseerd of met deuren en ramen open.
Verder bleek er gelukkig ook veel onveranderd. Bezoekers die voor
de eerste keer kennis maakten met de werking van een archief – “dus
ik kan hier zelf ook iets komen opzoeken?”, die verwonderd waren over
het mooie gebouw en de groene speelplaats of die een tasje hadden
meegebracht met waardevolle spulletjes “kunnen jullie hier misschien
iets mee doen?”. Dergelijke ontmoetingen brengen vaak schatten aan
voorwerpen en verhalen naar boven en vormen een wat onderbelichte kant van de werking van een archief. Hoe goed we intussen
ook online zijn en via papieren publicaties informatie overbrengen,
het belang van sociale contacten is in onze branche kapitaal. Het gaat om meerrichtingsverkeer
in het uitwisselen van vaak nog verborgen en
onbekende informatie die voor nieuwe inzichten
kan zorgen in onze kijk op het verleden.
De bijdragen in deze Mededelingen illustreren in de
breedte de verscheidenheid van uitdagingen waarmee een archief te maken heeft, de veelheid van
de dagelijkse taken van de archiefmedewerkers en
de wendbaarheid nodig om die uit te voeren.
Corona deed meer opruimen en ontspullen en
dat was ook in het ADVN voelbaar. Er was een
toevloed aan overdrachten. Sommige van die
overdrachten komen geklasseerd, voorzien van
een inventaris toe. Andere archiefstukken worden
in bananendozen of zelfs in grijze vuilniszakken
binnengebracht, wat niets zegt over de waarde

van de inhoud. Ondanks de staat van de ordening van de overdracht,
verhuizen af en toe ook onvrijwillig beestjes mee. Papier blijkt een
goede thuis voor allerhande klein ongedierte, van papiervisjes, die
– de naam zegt het zelf – papiervezels als biotoop hebben tot kleine
knaagdieren. De schade die deze kunnen aanrichten is zeer groot.
Daarom wordt pas binnengekomen archief eerst een tijd in quarantaine geplaatst en onderzocht. Zijn sporen van ongewenste gasten
aanwezig, dan volgt een dieper onderzoek van de aantasting en de
curatieve behandeling. Alle stappen in dit proces worden zorgvuldig
gedocumenteerd en geregistreerd en in het collectiebeheerssysteem
opgeslagen bij de andere informatie over het stuk.
Er kan ook in het archief zelf een verstrooid of avontuurlijk diertje
onbedoeld verdwalen tussen de stukken, zoals mogelijk gebeurd
is in de case die Koen Van Keer in dit nummer van de Mededelingen
beschrijft. Een kleine Grote huisspin belandde in een 18de-eeuws
register dat in het FelixArchief wordt bewaard. Hoewel deze nuttige
dieren in de meeste gevallen aan de zijde van de archivaris staan bij
het bestrijden van kleinere schadelijke papiereters, kunnen ze per
ongeluk ook zelf in het middelpunt van de aandacht belanden. Bij
het begin van het spinnenseizoen is dat wel gepast.
Archivaris Jens Bertels stootte bij de verwerking van het persoonlijk
archief van Staf Vermeire op interessante correspondentie over de
relatie tussen de jeugdbewegingen ADJV en KSA. Beide organisaties
deelden dezelfde waarden, strijd en rekruteringsbasis en waren
dus ook concurrenten van elkaar. Uit de briefwisseling blijkt dat
het spanningsveld tussen de radicalere en minder radicale Vlaamse
beweging zich ook in deze jeugdbewegingen
manifesteerde.
In het tijdschriftendepot raakte Sam Bordon
geïntrigeerd door ’t Manneke uit de Mane, een
reeks prettig geïllustreerde almanakken. Hij ging
op zoek naar meer informatie over dit wijdverspreid alledaagse voorwerp dat ook vandaag nog
in menig Vlaamse huiskamer op de salontafel ligt.
Verder houden onderzoekers Kasper Swerts en
Aragorn Fuhrmann u in deze Mededelingen op de
hoogte van twee grote ADVN-projecten, de Encyclopedie van de Vlaamse beweging en 100 jaar VTB.
Openheid over de werking van onze instelling
wordt hoog in het vaandel gedragen. Archieven
zijn immers geen hermetische instellingen die
enkel bewaren en borgen. Maar dat is een open
deur intrappen. [ann mares]
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staf vermeire, het adjv en de ksa
"Onzuivere elementen in de Vlaamse kwestie"?
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Wie naar de hedendaagse Vlaamsgezinde jeugdbewegingen kijkt,
kan niet naast de dominantie van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ) (1961). Dit is niet altijd zo geweest. In de turbulente
naoorlogse periode, bijvoorbeeld, was er een veelheid aan jeugdbewegingen. Velen was een kort leven beschoren en vaak was er sprake
van overlapping, toenadering en krachtenbundeling, maar ook van
conflict en onverzoenlijk uiteenlopende visies.
Een belangrijk figuur tijdens deze actieve en broeierige periode was
Staf Vermeire. Vermeire is vooral bekend als bezieler en drijvende
kracht van het door hem in 1946 opgerichte Oranje-Uitgaven en
vanwege zijn engagement binnen de Vlaams-nationalistische en
Dietse jeugdbeweging. Achtereenvolgens was hij betrokken bij de
oprichting, werking en uitbouw van het Jeugdverbond der Lage
Landen (1947), het Algemeen Diets Jeugdverbond (ADJV) (1949) en
Jeugdzorg vzw (1949).
Afkomstig uit een Vlaamsgezinde familie en als lid van de NationaalSocialistische Jeugd Vlaanderen (NSJV), leverde Vermeire na de
bevrijding hulp aan gezinnen die wegens collaboratie bestraft
werden. Hierdoor belandde Vermeire zelf in de gevangenis in de
Wollestraat in Gent, waar hij na enkele maanden zonder veroordeling
vrijkwam.
Naoorlogse Vlaams-nationale jeugdbewegingen
De bestraffing van de collaboratie en de gevolgen daarvan op
persoonlijk vlak waren Staf Vermeire dus allerminst vreemd. De
hierboven vermelde jeugdverenigingen en de Jeugdzorg-kampen
in Wakken richtten zich vooral op de repressiemilieus. Staf Vermeire
was zodoende een spilfiguur in de Vlaams-nationalistische jeugdbeweging die zich, in de woorden van Leuvens historicus Louis
Vos, verderzette na het debacle van de jeugdcollaboratie. Naast het
Jeugdverbond der Lage Landen en het ADJV zag men bijvoorbeeld
ook de Zilvermeeuwtjes in Brussel, de Kempische Rodenbachbond,
de Blauwvoetgemeenschap en vanaf 1961 ook het VNJ. Vos merkt op
dat deze verenigingen via hun vergaderingen en jeugdbladen een
belangrijke rol speelden in de kennis bij jongeren van het Vlaamsnationale verleden en de spilfiguren daarin, die als voorbeelden en
helden gepresenteerd werden. Zodoende waren ze kweekvijvers
van het anti-Belgische Vlaams-nationalisme en een rechts-radicale
oriëntering.

Staf Vermeire in zijn uniform van het ADJV, s.d. [ADVN, VFA1685]

Het archief van Staf Vermeire toont dat dit niet enkel door historici
opgemerkt werd. In de briefwisseling zitten meerdere observaties
van deze tendens, zowel af- als goedkeurend. Het hoeft niet te
verrassen dat het postadres af en toe bereikt werd door teruggezonden bladen en rondzendbrieven, versierd met hakenkruizen.

Interessanter zijn de brieven
die de verhouding tussen de
verschillende Vlaamsgezinde
jeugdbewegingen blootleggen,
zoals bijvoorbeeld het ADJV
en de Katholieke Studenten
Actie (KSA). De veelheid aan
jeugdbewegingen resulteerde
in fricties, verdachtmakingen,
discussies over de deontologie
van het jeugdwerk, ideologische verschillen, maar ook in
toenaderingen en overstappen.
Wantrouwen en distantiëring
In 1951 schreef een zekere Meertens aan Staf Vermeire dat hij een “zeker wantrouwen” tegen het ADJV
koesterde, dat volgens hem “onzuivere elementen in de Vlaamse kwestie” binnenhaalde. Meertens benadrukte de Vlaamse beweging zeer
genegen te zijn en net daarom ongerust was of er geen nationaalsocialistische tendensen aanwezig waren in het ADJV.
Vermeire reageerde dat Meertens volslagen ten onrechte in het ADJV
een aanleiding zag om te gewagen over een herlevend nationaalsocialisme onder de Vlaamse jeugd. “Ik meen dat u dit uit niets anders
hebt kunnen afleidden dan uit enkele verkeerd-geïnterpreteerde en
voor een jeugdbeweging als de onze normale stijl-uiterlijkheden.” De
briefwisseling biedt geen verdere inkijk in de discussie, die Meertens
eerder mondeling dan schriftelijk wilde voeren. Vermeire toonde hier
geen interesse in. Het onderwerp kwam wel terug in briefwisseling
met andere correspondenten.
In 1957 schreef J. Hullebroeck dat ze op 1 september met verwondering een omzendbrief van Staf Vermeire ontvangen en met veel
belangstelling gelezen had. Deze verwondering en belangstelling
waren echter niet positief. Ze vond dat de omzendbrief doorsijpeld
was van een “verbitterde Vlaamsheid” en vreesde dat deze atmosfeer zich ook in de rest van de werking manifesteerde. Hullebroeck
voegde daar nog aan toe dat ze een fiere Vlaming was, maar dat de
jeugdbeweging van “onze jongens” geen fanatieke Vlamingen, maar
“flinke mannen in een gezonde atmosfeer” moest maken. Pas wanneer

Links: Het Jeugdverbond der Lage Landen, de voorganger van het ADJV,
verspreidde dit manifest om duidelijk te maken waar het voor stond.
[ADVN, D872(4/2)]
Onder: De jongerenkampen gingen vaak gepaard met kampgazetten.
[ADVN, D19919(3/1)]
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Links: Jongeren in het ADJV-uniform bij een evenement van een gewestelijk IJzerbedevaartcomité. Het ADJV was bovendien steeds vertegenwoordigd op de IJzerbedevaarten,
s.d. [ADVN, VFC54]
Onder links: Staf Vermeire en zijn jeugdbewegingen speelden een centrale rol in de
organisatie van de naoorlogse Rodenbachmalen. De culminatie volgde in 1956, het
Rodenbachjaar. Albrecht Rodenbach (1856-1880) vormde met zijn engagement in de
studentenbeweging en de blauwvoeterie een belangrijke inspiratiebron voor het ADJV.
[ADVN, D19918(3/5)].
Onder rechts: Via het driemaandelijkse tijdschrift Jeugdzorgberichten bleven geïnteresseerden op de hoogte van het wedervaren van Jeugdzorg vzw. [ADVN, VY533]
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Vermeire dit toepaste in zijn
jeugdwerking, zou hij bijdragen aan het grootmaken van
Vlaanderen, “zeker ons beider
wens”. Bij ongewijzigde koers
zou hij Vlaanderen eerder
schade berokkenen. Sarrend
voegde ze daar nog aan toe dat
ze open stond om een handje
toe te steken, bijvoorbeeld om
de leidsters van het ADJV een
ABN-training te verschaffen.
Vermeire antwoordde hierop
dat “enkel on-Vlaamsheid of
Vlaams-vijandigheid ons het
euvel [kon] duiden dat wij er
tevens voor zorgen dat ‘Vlaming
weze die God Vlaming schiep’”
en dat iemand die werkelijk
Vlaming was de werking toe
zou moeten juichen. “Of neemt
U het ons kwalijk dat wij speciaal
het lot ter harte nemen van
deze kinderen die nog lijden
onder de gevolgen van de antiVlaamse en anti-Christelijke
repressie en Vlamingenvervolging?“ Spottend vorderde hij
meer informatie over haar

hervormingsideeën en “uw bereidheid tot
opleiding (beter ABN dan training)”. Het
uitblijven van een antwoord hoeft niet
te verbazen, de achterdocht en de kloof
tussen de twee visies op jeugdbeweging
was te groot. Wat de ene partij als noodzakelijk achtte, werd door de ander als
schadelijk gezien.

De brief waarin Vermeersch Vermeire op de hoogte bracht van het debat over het
ADJV in de KSA en om verdere inlichtingen vroeg om zelf een oordeel te kunnen
vellen. [ADVN, D873(2/16)]

Het hoeft niet te verwonderen dat de briefschrijver vervolgens
schreef dat hij sympathie koesterde voor het ADJV en dat dit
steeds meer voorkwam “bij die soms, althans in West-Vlaanderen, bekrompen KSA". Om meer te weten te komen over het
ADJV deelde hij de conclusies van de debatavond, vragende
om een antwoord van Vermeire. De aanklachten luidden als
volgt: Het ADJV legde de hoofdklemtoon op het nationale en
minder op het godsdienstige, het ADJV was negativistisch en
het ADJV hield er geen gezonde staatsburgerlijke houding op
na.
Vermeire wees de aanklachten zonder argumentatie van de
hand. Hij ontkende simpelweg en benadrukte vooral dat “men
in de KSA dikwijls zeer eenzijdig (bewust!) staat tegen ons” en dat
hij dat al meerdere malen had mogen ervaren. Net daarom
deed het hem genoegen om te zien dat Vermeersch zelf een
oordeel probeerde te vellen en ook voor de “andere klok open
staat". Vermeersch antwoordde dat hij niet helemaal voldaan
was met het argumentloze weerleggen van de aanklachten
en dat hij onder andere in bladen gelieerd aan het ADJV
ook enkele kritische zaken te lezen kreeg. “Ik weet niet, maar
voor mij lijkt dat gans verward”, besloot hij zijn brief, waarna
Vermeire niets meer van zich liet horen. Gezien de schijnbaar
oprechte interesse van de briefschrijver mag dit verbazen.
Toenadering van KSA-leden
Deze vijandigheid en fundamenteel uiteenlopende visies sijpelden
ook door in brieven van KSA-leden die interesse toonden in het ADJV
en daarbij verslag uitbrachten van de waargenomen houding in het
KSA. Zo schreef een zekere Vermeersch, een lid van de KSA in Torhout,
in 1952 aan Vermeire dat ze in bewegingsverband zopas een debat
hadden gevoerd over het ADJV. Uit het relaas over de debatavond
blijkt dat het vooral een poging was om de leden te behoeden voor
een overstap naar het ADJV. Na de uiteenzetting bleef er namelijk
maar “weinig goeds meer over van het ADJV”. Vermeersch sloot zich
echter niet aan bij de conclusies en zag het eerder als “opnieuw eens
het ADJV gezien met een bekrompen KSA-paardenbril!”

Ik wil een radicaal iets…
De blijken van interesse uit KSA-hoek waren soms ook explicieter
en minder onderzoekend. In 1950 schreef H. Brutin uit Roeselare dat
hij aangesloten was bij de KSA, maar dat die hem niet kon verzadigen. “Neen… ik zoek. (…) Ik wil een radicaal iets…”. Staf Vermeire
antwoordde dat hij zijn brief “met veel aandacht en getroffen door
uw oprechte wil tot totaal-zijn” gelezen had. De woordkeuze verduidelijkt een verschil in opvatting tussen de KSA en het ADJV. Er was
een aanzienlijk verschil in radicaliteit, in opvatting over wat een
jeugdbeweging moet bieden aan de aangesloten jongeren. Vermeire
benadrukte dat het hem niet onbekend was dat de KSA “de flinksten
onder hun leden” niet voldoende wisten te bezielen. “Wanneer een
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organisatie de inzetbereidheid van haar leden niet verzadigen kan
is het normaal dat dezen voor de dynamiek voor meer-radicale
groepen gewonnen worden.” Het ADJV was voor die jongeren
een prima alternatief, dat volgens Vermeire in KSA-kringen
echter zeer slecht gekend was en vaak weggecijferd werd. En
als het ADJV te sprake kwam, gebeurde dit volgens hem in een
sfeer van verdachtmaking en verkeerde opvattingen over doel
en methode. Dit kon echter niet beletten dat het ADJV een
zekere aantrekkingskracht had op de KSA’ers die op zoek waren
naar een radicalere Vlaams-nationale jeugdbeweging.
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Meer dan antagonisme
De verhoudingen tussen de ADJV en de KSA beperkten zich
dus niet tot antagonisme en ver uiteenlopende opvattingen. Dit blijkt onder andere ook uit de briefwisseling tussen
Vermeire en D. Rubens, die in 1953 meedeelde dat hij stopte bij
het ADJV omdat hij een functie bij de KSA aangeboden kreeg.
Vermeire antwoordde hierop dat het door Rubens gestelde
probleem KSA-ADJV helemaal niets te maken had met zwakheid of overloperij, zoals Rubens even suggereerde. Vermeire
raadde Rubens dan ook aan om de functie te aanvaarden. Er
was volgens hem bij de KSA goed werk te verrichten, “dat tenslotte neerkomt op ADJV-werk naar de geest, ook al is het buiten
de organisatie”. Bovendien zou het kunnen leiden tot een beter
contact tussen de twee verenigingen en zou het te betreuren
zijn dat de banden doorgesneden werden. Hij raadde Rubens
aan om de functie bij de KSA te combineren met een lidmaatschap bij het ADJV. “Ik meen dat een persoonlijk lidmaatschap van
het ADJV geenszins in tegenstelling staat met een functie in de KSA.
Trouwens is die mogelijkheid in het ADJV voorzien (…) Het ADJV strijdt
immers niet tegen de KSA, enkel voor – als organisatie – onze nationale
waarden.” Van de kant van de KSA mocht dit ook geen probleem
vormen, tenminste als ze hun idealen ook in de praktijk toepasten,
volgens Vermeire. Ten slotte toonde Vermeire ook realiteitszin door
te stellen dat het ADJV een beperkte wervingskracht had en slechts
een beperkt deel van de jeugd wist te bereiken: “de reeds nationaalbewusten”. Het was daarom belangrijk dat het ADJV niet enkel
invloed uitoefende op de eigen leden, maar een stuwende kracht in
de nationale zin was voor de andere organisaties.

De brief waarin Brutin Staf Vermeire meedeelde dat hij op zoek was naar iets radicaal in de
jeugdbeweging. [ADVN, D873(2/10)]

De verhouding tussen het ADJV en de KSA was veelzijdig. Enerzijds
was er sprake van onverzoenlijk uiteenlopende visies, van antagonisme, achterdocht, conflict en kritiek op de uitgangspunten en
principes. Anderzijds waren er overlappingen, zag men toenadering
en aftastende interesse. Ook was er erkenning dat beide groeperingen hun rol te spelen hadden, zij het met verschillende middelen,
doelgroepen en reikwijdte. Het archief van Staf Vermeire biedt een
concrete en persoonlijke inkijk op deze verhouding. En natuurlijk

Ook de KSA droeg haar steentje bij aan het Rodenbachjaar in 1956. Op de affiche van de Jongvlaamse
Studentendag herkennen we duidelijk het standbeeld
van Rodenbach in Roeselare [ADVN, VFAY492]

nog veel meer: allemaal te ontdekken in
het ADVN.
Wie het gehele archief van Staf Vermeire
wil doornemen moet trouwens niet
enkel in het ADVN zijn. Een bezoek aan
het Rijksarchief van Gent is daarvoor
noodzakelijk. Hier bewaren ze namelijk
het archief van de plaatselijke gerechtelijke politie, waar na diverse confiscaties
ook heel wat documenten van Staf
Vermeire beland zijn. In een verslag over
de IJzermanifestaties van het IJzerfront
voor België en het Comité d’Appel du
Pays van Jean Fosty wordt zelfs opgenomen dat “de ganse leiding voor wat
de Vlaamse vooruitstrevende elementen
te Gent betreft” bij Staf Vermeire berust.
Diepgravend historisch onderzoek zal
moeten uitwijzen of deze eigentijdse
waarneming correct was. [jens bertels]

Bronnen bij deze bijdrage: Archief Staf Vermeire (BE
ADVN AC 150); Archief van de gerechtelijke politie
bij het parket van de procureur des Konings van Gent
(Rijksarchief Gent); J. Beyers-Bell & P.J. Verstraete,
Staf Vermeire, 2020 op https://nevb.be; L. Vos,
Jeugdbeweging, 2020 op https://nevb.be; L. Vos,
Katholieke Studentenactie-Jong Vlaanderen (KSA),
2020 op https://nevb.be; N. Wouters, Algemeen Diets
Jeugdverbond (ADJV), 2020 op https://nevb.be.
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een west-vlaming op de maan
De Mannekes
“Ik zeg dat ik het niet gestolen en heb en zoo ‘t
geen waar en is, zoo mag ik recht in ’t maantje vliegen… daar!” De boschwachter ging
antwoorden, maar ô wonder! Hij bemerkt de
vent zijn voeten van de grond los gaan en dat
hij langzaam optrekt, tusschen hemel en aarde.
De takken der boomen laten eene openinge en
de houtdief wipt erdoor, al hooger en hooger
varend. En wat gebeurt er! Hij vliegt in de mane
en hij blijft daar steken. Hij had het gewenscht
en het was hem geworden! En hij zit er nog,
kijkt liever! (Rond den heerd, 1867)
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Zo eindigt een versie van een oud bekend
volksverhaal uit Frans-Vlaanderen, een
sprookje dat voor de inspiratie zorgde voor
de naam van een bekend
West-Vlaams volksalmanak
’t Manneke uit de Mane. ’t
Manneke is een humoristisch
volksalmanak dat al sinds
1881 wordt uitgegeven met
onder andere grapjes, verhalen en weersvoorspellingen.
De bekende coverafbeelding van een mannetje
met een maangezicht werd
verzorgd door kunstschilder
en graveerder Ferdinand
Rodenbach, de broer van
de Vlaamse schrijver en
dichter Albrecht Rodenbach.
De grote verzameling van
boekjes met maanmannetjes
op de cover in de collectie
intrigeert, genoeg redenen
om op onderzoek te gaan
naar de geschiedenis van
deze uitgave.

De oprichting van ’t Manneke
uit de Mane is een opmerkelijk
verhaal. In 1880 in Wijtschate,
onder leiding van Alfons Van
Hee, werd het idee van het
almanak geboren en een jaar
later de eerste uitgave gepubliceerd. De geestelijke vaders
waren: de eerder genoemde
Alfons Van Hee, Amaat Vyncke
(kapelaan en missionaris
in Dudzele), Karel Blancke
(kapelaan in Ruddervoorde),
Alfons Depla (hoogstudent),
Hendrik Persyn (hoogstudent)
en August Blancke (hoogstu-

Boven: In 1964
startte de vzw
't Manneke uit
de Mane met de
heruitgave van de
pocketalmanak.
De editie van 1881
werd in 1978 opnieuw uitgegeven.
[ADVN, VX95]
Links: Priester
Alfons Van Hee
(1846-1903),
taalflamingant en
schrijver van gedichten, blijspelen
en humoristische
verhalen.
[ADVN, VFA4569]

dent en broer van Karel). Het boekje was
het resultaat van de activiteiten van een
flamingantisch clubje. Amaat Vyncke, August
Blancke en Alfons Van Hee waren namelijk
lid van het geheim genootschap de Swighenden Eede, een gezelschap van (West-)
Vlaamse flamingantische leken en priesters
uit de kringen rond Hugo Verriest. Door
het repressief optreden van de kerkelijke
overheid tegenover studentenbewegingen,
opereerde de groep in het geheim. Hierdoor is er erg weinig over hen geweten. De
leden van het gezelschap werden ook wel
de ‘ridders van de Groene Tente’ genoemd,

omdat deze ’s zomers soms
wel eens vergaderden in een
boomgaard. De Swighenden
Eede verzorgde eveneens de
volgende uitgaven: De Vlaamsche Vlagge (het tijdschrift van
de West-Vlaamse studentenbeweging dat verscheen tussen
1875 en 1933) en De Nieuwe Tijd
(het Roesselaars weekblad
met bijdragen van Verriest en
Achiel Lauwers dat bestond
tussen 1896 en 1901).
Sinds de eerste uitgave van
’t Manneke in 1881 is er heel wat
gebeurd. De eigendomsrechten van de almanak werden
overgeleverd aan de Swighenden Eede en de uitgave
ervan werd een aantal keer
stopgezet (onder meer bij
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog).
In 1964 werd’t Manneke uit de Mane nieuw
leven ingeblazen en opnieuw uitgegeven in
dezelfde stijl als de oude boekjes. Tot op vandaag verschijnt het nog steeds jaarlijks. Ook
dit jaar kwam er een boekje uit met meer
dan 320 bladzijden West-Vlaamse humor.
Sinds 1964 is er ook de ridderorde van ’t Manneke uit de Mane. Jaarlijks worden er enkele
verdienstelijke West-Vlamingen in deze
ridderorde opgenomen. Er zijn al meer dan
350 mensen gekroond tot ridders en jonkvrouwen, onder meer: Ingeborg Sergeant,
Dominique Persoon, Geert Bourgeois, Yves
Leterme, Katrien Devos en muzikant Wannes
Cappelle. Op de Grote Markt in Diksmuide

staat er een gouden maanbeeldje ter ere van
de ridderorde en het volksalmanak.
Het ADVN heeft een collectie van 33 Mannekes, waarbij het oudste exemplaar dateert
uit 1969 en het meest recente uit 2011. De
verzameling mag zeker nog uitgebreid
worden. Heeft u toevallig nog zo een boekje
liggen en wilt u het een veilige thuis geven?
Neem gerust contact op langs info@advn.be.
Wij bewaren graag alle Mannekes.
[sam bordon]

Bronnen bij deze bijdrage:
F. Boudrez, Swighenden Eede, 2020 op: https://nevb.be;
J. Colpaert, K. Denys & D. Spruytte, ’t Manneke uit de Mane,
Diskmuide, 2019; L. Gevers & L. Vos, De Vlaamsche Vlagge
(1875-1933), 2020 op: https://nevb.be; K.M. De Lille,
‘t Manneke uit de Mane, 2020 op: https://nevb.be; Almanak,
Ridders en Jonkvrouwen & Wat is’t Manneke uit de Mane,
2020 op: http://www.mannekeuitdemane.be; R. Vanlandschoot, De Nieuwe Tijd (1896-1901), 2020 op: https://nevb.
be.

Boven: Priester-dichter
Anton Van Wilderode
(1918-1998) kreeg als
eerste de titel van
Edelgast van 't Manneke
uit de Mane, 1982.
[ADVN, VPRY511]
Onder: 't Manneke uit de
Mane viert volgend jaar
zijn 140-jarig bestaan.
[ADVN, VAFA1155]
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kleine grote huisspin in een 18de-eeuws manuscript van het felixarchief
Koen Van Keer gaat op verkenning
Op 22 januari 2019 trof een medewerker
van het FelixArchief in Antwerpen een
platgedrukte spin aan in een 18de-eeuws
register van het Sint-Lucasgilde. Werner
Pottier, teamveranwoordelijke voor inhoudelijk beheer, contacteerde daarop
spinnendeskundige en ADVN-medewerker Koen Van Keer met de vraag of
de spin kon geïdentificeerd worden.
Ging het hier om een 18de-eeuws of
een hedendaags exemplaar? Van Keer
ging op onderzoek uit.

12

Rechts: De Grote huisspin. [Foto
Richard Louvigny]
Onder: De manuscriptenspin, januari
2019. [Foto Koen Van Keer]

De spin werd ontdekt op de bovenste
rechterhelft van een lege pagina in
het register. Op de tegenoverliggende bladzijde was een afdruk met
vloeistofvlek en indruk zichtbaar. De
‘uitgelopen’ inhoud van het achterlijf
lag naast het uitwendig skelet van
de spin. Het wijst erop dat het diertje
heel waarschijnlijk levend tussen het
boek terecht kwam. Op het moment
dat de spin werd platgedrukt, was ze
vermoedelijk van een overwinteringsplaats op weg of op zoek naar een
geschikt plekje om een web te weven.
De donkergekleurde spin moet erg
goed zichtbaar zijn geweest op de
lichtgekleurde bladzijde en dus kan
men zich de vraag stellen of de persoon die het boek sloot, zich bewust was van
het feit dat de spin zich daar bevond. Koen
Van Keer en Paul Verhaeghe (psycholoog en
professor UGent) toonden aan dat de houding tegenover spinnen vanaf de Verlichting
vermoedelijk in negatieve zin sterk wijzigde.
Onduidelijk is echter of een dodende reflex

tegenover spinnen op het einde van de
18de eeuw was ingeburgerd. Erg speculatief
kan de vraag zich stellen of een eventuele
positievere houding tegenover spinnen een
contra-indicatie kan zijn voor het feit dat de
spin in de 18de eeuw in het boek platgedrukt
werd.

De resten van de dode spin werden
verwijderd en meegenomen voor nader
onderzoek. Microscopische studie bracht
aan het licht dat het hier gaat om een onvolwassen exemplaar van de Grote huisspin of
Tegenaria parietina. Deze soort werd in 1785
voor het eerst beschreven door de Fransman

A.F. de Fourcroy en kreeg
de volksnaam l’Araignée
brune domestique. Niet
toevallig want deze spinnensoort leeft in onze
streken enkel in en rond
menselijke gebouwen.
Doorslaggevend voor de
soortbepaling zijn onder
meer de sternumtekening
aan de onderzijde van het
lijf, de beharing van de
poten en van het achterlijfje van de spin.
De vraag of de manuscriptenspin nu een 18de-eeuws
exemplaar is of recenter tussen het register
belandde, is erg moeilijk
te beantwoorden. Recente
wetenschappelijke studies
die frequent gebruik
maken van genetisch
onderzoek, zijn immers
onduidelijk over wanneer
de Grote huisspin meer
algemeen wordt aangetroffen in onze contreien. Dat
de spinnensoort in de 18de
eeuw in onze streken heel
wat minder algemeen was
dan vandaag is zeer plausibel. Een sterke indicatie
daarvoor is terug te vinden
in het eerste Belgische
arachnologische naslagwerk Les Arachnides
de Belgique (1896) van Léon Becker waarin
hij een goed overzicht geeft van de verspreiding van de Belgische spinnensoorten. De

auteur vermeldt in de tweede
helft van de 19de eeuw een erg
beperkt aantal vindplaatsen
voor de Grote huisspin in België,
wat betekent dat de soort toen
niet algemeen voorkwam in ons
land. Toch sluiten zijn bevindingen niet helemaal uit dat deze
spinnensoort toen op meerdere
plaatsen kon voorkomen en
lokaal algemeen kon zijn.
Op basis van de huidige gegevens kunnen we dus niet met
zekerheid zeggen dat het platgedrukte exemplaar van de Grote
huisspin in de 18de eeuw dan
wel later tussen de band van het
Sint-Lucasgilde belandde. Er is
geen enkel hard bewijs voorhanden om hierover een uitspraak te
doen. Speculatieve redeneringen
wijzen eerder in de richting van
een recenter overlijden. Vooral
het gegeven dat de Grote huisspin gedurende de 18de eeuw
in Vlaanderen waarschijnlijk
erg zeldzaam was, is een sterke
indicator. [koen van keer]

Het wapenschild van het Sint-Lucasgilde, s.d.
[©FelixArchief, 40#149]

Bronnen bij deze bijdrage:
L. Becker, Les Arachnides de Belgique. Deuxième & troisième parties, Bruxelles, 1896; A.F.
de Fourcroy, Entomologia parisiensis; sive
catalogus insectorum quae in Agro parisiensi
reperiuntur, Paris, 1785; K. Van Keer, In de
herfst komen ze binnen. Zin en onzin over
spinnen, Antwerpen, 2001; K. Van Keer, Kleine Grote huisspin aangetroffen in 18e eeuws manuscript Sint-Lucasgilde,
2020, FelixArchief, 2867#1; K. Van Keer & P. Verhaeghe,
Spider related psychology: possible causes and history of
rejecting attitudes, in: Nieuwsbrief Belgische Arachnologische
Vereniging, jg. 23, 2008, nr. 1.
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een vereniging die haar volk leerde reizen
De eeuw van de Vlaamse Toeristenbond (1922-2022)

14

In 2022 viert de Vlaamse Toeristenbond (VTB) –
nu vtbKultuur – haar eeuwfeest. De vereniging
was een sleutelspeler in de ontwikkeling van
toerisme in Vlaanderen en in het bijzonder het
cultuurtoerisme. Via haar uitgebreid netwerk
bood de VTB aan honderdduizenden mensen de mogelijkheid om deel te nemen aan
verschillende toeristische activiteiten, waaronder de iconische bondsreizen. De VTB hielp
echter niet enkel mee aan de uitbouw van de
toeristische infrastructuur in Vlaanderen: via
lezingen, evenementen, opleidingen en haar
populair tijdschrift heeft ze de Vlaamse burger
helpen transformeren in een toerist. De VTB
heeft hierdoor een vrijwel unieke positie in de
geschiedenis van toerisme in Vlaanderen: ze
was zowel een product van de evoluerende
toeristische infrastructuur, als een producent
van het groeiende cultuurtoerisme in Vlaanderen. Die uniciteit weerspiegelt zich ook in
het archiefmateriaal van de VTB – bewaard in
het ADVN – dat zich laat kenmerken door een
enorme materiële en visuele diversiteit.
Een tentoonstelling over de oorsprong en evolutie van deze uitzonderlijke vereniging biedt dan ook een uitstekend moment om
een beter begrip te krijgen over de geschiedenis van toerisme in
Vlaanderen en om de diversiteit van toeristisch erfgoed in de kijker
te zetten. In eerste instantie zullen de algemene narratieve leidraden voor de tentoonstelling verder worden uitgewerkt, op basis
van het archiefmateriaal van de VTB en historisch onderzoek naar
de geschiedenis van toerisme in Vlaanderen. Hierbij aansluitend
zullen ook nieuwe bronnen verworven worden, met een focus op de
persoonlijke ervaringen, histories en verhalen van leden of personeel
die verbonden waren/zijn aan de vereniging. Op deze manier kan de
tentoonstelling, die in 2022 zal plaatsvinden, een complex verhaal
vertellen: enerzijds als het verhaal van een vereniging die bijdroeg
aan de uitbouw van cultuurtoerisme in Vlaanderen. Anderzijds
als het verhaal van duizenden mensen die via de vereniging hun

Schiphol, 1932. [ADVN, archief VTB-VAB, VQT13/53]

eerste stappen zetten als toeristen. Zo waren ze plots in staat om
als Vlaamse toerist niet alleen nieuwe persoonlijke ervaringen op
te doen, maar deze ook te delen met vrienden en familie, en zo een
ruimere sociale band te smeden dankzij de vereniging. Het is deze
sociale complexiteit en het dynamisme tussen de vereniging en haar
leden die als fundamenten zullen dienen voor de tentoonstelling om
het eeuwfeest van de VTB in de kijker te zetten. [kasper swerts]
Ben je zelf verbonden (geweest) aan de VTB? Heb je zelf nog
dagboeken, brieven, advertenties, persoonlijke verhalen, materiële
stukken of ander archief verbonden aan de VTB? Aarzel dan niet
om ons te contacteren langs onderzoek@advn.be. Zo kun je zelf
ook meehelpen aan de uitbouw van het eeuwfeest van deze
unieke vereniging!

digitale encyclopedie
van de vlaamse beweging
Het ADVN heeft de schouders gezet onder de ontwikkeling van de
Digitale Encyclopedie van de Vlaamse beweging (DEVB), een betekenisvol en omvangrijk project waarvan we u graag op de hoogte
houden. Inmiddels heeft de redactie een divers en solide netwerk
van experten uitgebouwd en stromen de lemma’s binnen. Corona
heeft zowel voor versnellingen als voor vertragingen gezorgd bij de
uitwerking van nieuwe teksten en de actualisering van bestaande.
De tweede fase van het project staat in de steigers. Voor het eindproduct is het evenwel nog even geduld oefenen.
WAT VOORAFGING
In de jaren 1970 verscheen de eerste editie van het naslagwerk dat als
algemeen referentiepunt ging dienen voor onderzoek, opzoekingen
en andere vormen van kennisvergaring over de Vlaamse beweging:
de Encyclopedie van de Vlaamse Beweging drukte haar stempel op
talloze boeken, artikels, scripties, websites, lezingen, rapporten,
tentoonstellingen, documentaires en debatten. Toen Uitgeverij Lannoo vijfentwintig jaar later een tweede editie publiceerde, werd de
invloed van dit standaardwerk er alleen maar groter op. De Nieuwe
Encyclopedie van de Vlaamse beweging is anno 2020 nog steeds een
onmisbaar instrument. Dat neemt echter niet weg dat het nationalisme in Vlaanderen zowel binnen als buiten de partijpolitiek, alsook
de algemene maatschappelijke context, diepgaand veranderd zijn.
Nu er binnenkort opnieuw vijfentwintig jaar verstreken zullen zijn
sinds de laatste editie, vraagt deze rijke wetenschappelijke traditie
dan ook om voortzetting.
In de overtuiging dat hier een belangrijke uitdaging ligt voor het
historisch onderzoek in Vlaanderen, heeft het ADVN | archief voor
nationale bewegingen daarom met een subsidie van de Vlaamse
overheid een breed gedragen wetenschappelijk project opgestart
dat de verdere uitbouw van de encyclopedie verzekert en dit standaardwerk naar het digitale tijdperk zal loodsen.
De Digitale Encyclopedie van de Vlaamse beweging (DEVB) wil de
verzamelde informatie optimaal toegankelijk maken voor een breed
publiek: van onderzoekers met een wetenschappelijke agenda,
beleidsmakers, journalisten, tot alle andere mogelijke geïnteresseerden. Meer nog dan haar voorgangers heeft de DEVB de ambitie om
het vertrekpunt voor alle onderzoek en kennis in zowel binnen- als

buitenland naar Vlaams-nationalisme, nationalisme in Vlaanderen
en Vlaamse beweging te worden. Ze wil een brug vormen tussen
historische kennis en erfgoed, tussen academisch onderzoek en
publiekswerking, wetenschap en onderwijs. Als online-encyclopedie
zal de DEVB bovendien niet alleen in één muisklik een massa informatie toegankelijk maken voor een breed publiek, ze zal ook na de
lancering op regelmatige basis worden geactualiseerd. Het opvolgen van de DEVB wordt immers geïntegreerd in de werking van het
ADVN. Bovendien blijft een kernredactie op jaarlijkse basis bijeenkomen voor de globale supervisie. Op die manier kan de encyclopedie
gelijke tred houden met nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek
naar de Vlaamse beweging.
De voorbije jaren werd een belangrijke stap gezet om dit project te
verwezenlijken. Zo bracht de redactie een intensieve samenwerking
tot stand met auteurs en adviseurs, archiefinstellingen en universiteiten, experten uit diverse vakgebieden en creatieve krachten
(communicatiemanagers, databank-ontwikkelaars). Een eerste reeks
syntheseartikelen (‘Eerste Wereldoorlog’, ‘Economie’, ‘Kerk’, ‘Sport’,
‘Tweede Wereldoorlog’ …) is in volle aanbouw.
VOORUITBLIK
Nu de fundamenten voor de encyclopedie zijn gelegd, stelt zich de
noodzaak om deze basis verder uit te bouwen in een tweede fase.
Voor er sprake kan zijn van een officiële lancering moeten, ten eerste,
ook de resterende syntheseartikelen worden geactualiseerd en een
substantieel aantal lemma’s worden herwerkt. In totaal bevat de
vroegere versie meer dan 3 500 lemma’s en die worden in de nieuwe
versie nog aangevuld. Behalve deze inhoudelijke doelstellingen zal
ook in de ontwikkeling van het digitale instrument een nieuwe stap
worden gezet: na het uitwerken van een data-infrastructuur is de
constructie van een gebruiksvriendelijk onlineportaal geboden. Dat
laatste maakt eveneens deel uit van het werk in de tweede fase.
[devb-bureauredactie]
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een bijzondere editie van de open monumentendag
De olympische zomer van 1920 in de Lange Leemstraat

16

Nieuw dit jaar was het thema waarrond de
Open Monumentendag in Antwerpen werd
opgebouwd. De honderdste verjaardag van
de Olympische Spelen diende als leidraad
voor een tocht langs verscheidene plaatsen die doen herinneren aan de feestelijke
sportgebeurtenis van 1920. Vele gebouwen
die destijds schitterden op het olympisch
speelveld verdwenen inmiddels uit het
straatbeeld, maar er zijn ook ‘verborgen’
plaatsen die de Spelen onrechtstreeks mee
kleur gaven en tijdens deze gelegenheid
konden worden herontdekt. De rol van
de meisjesschool in de Lange Leemstraat
tijdens de Olympiade werd voor het eerst
in klank en beeld gebracht. Een fototentoonstelling en een podcast vertellen het
relaas van de stadsschool die toen werd
omgebouwd tot een provisoir olympisch
mini-dorp waar een tweehonderdtal Britse
atleten vijf weken lang verbleven alsook de
prestaties van enkele Britse atleten. Zowel de
tentoonstelling als de podcast De olympische
zomer van 1920 in de Lange Leemstraat zijn
te herbekijken en herbeluisteren op onze
website of langs bovenstaande QR-code.

Voor deze nogal bijzondere editie van Open
Monumentendag plaatste het ADVN in het
vorige nummer van de ADVN-Mededelingen
een oproep naar fotomateriaal van Britse
atleten in de Lange Leemstraat, ervan
uitgaande dat er toch ergens nog een spoor
moest zijn. Niet veel later kwamen er geheel
onverwachts drie beelden bovendrijven van
poserende Britse sporters op de binnenkoer
van de school. Onmiddellijk werd het olympisch gebeuren in de Lange Leemstraat een
meer tastbaar gegeven. De oorsprong van
de foto’s is erg divers, nl.: de databank van
Getty images, het archief van het International Olympic Committee (IOC) in Lausanne
en het familiearchief van Jane Wynyard. Jane
postte enige jaren terug op haar blog een
foto van haar grootvader die deelnam als
vijfkamper aan de Olympische Spelen in
Antwerpen. De foto toont zes Britse atleten
op de binnenkoer van de Lange Leemstraat
die samen de vijfkamp uitbeelden, namelijk:
paardrijden, schermen, schieten, zwemmen
en hardlopen. De intensieve correspondentie met Jane, die vandaag in Kenia woont,
resulteerde in een Engelse vertaling van
het Mededelingenartikel over de accommodaties van de olympische atleten in het
vorige nummer. De kleindochter was erg
enthousiast dat er ondanks de vele familieverhalen over de olympische prestatie van
haar grootvader een nieuw klein stukje aan
hun familiegeschiedenis kon worden toegevoegd. [sophie gyselinck]
Op de grond zit vijfkamper Luitenant Edward Gordon Gedge,
grootvader van Jane Wynyard en vader van Sarah ForemanGedge. De foto toont zes Britse atleten die deelnamen aan
de olympische vijfkamp. Achteraan staat vermoedelijk hun
coach, 1920. [Familiearchief Sarah Foreman-Gedge]

Begin 1920 werden Nicolaas Moerloos en Domien
Jacob (rechts), twee gymnasten uit de Sint-Niklase
turnvereniging Kracht en Geduld, geselecteerd om
mee te gaan met de nationale Belgische turnploeg
naar de Olympische Spelen in Antwerpen.
[Familiearchief Jeannine Weyers]

De oproep naar eigen verhalen en informatie over de Olympische Spelen van 1920
leverde nog een buitengewoon boeiend
resultaat op. Een van de reacties was die
van Jeannine Weyers. In de filmdocumentaire Een medaille op de kast (2000)
vertelt ze het verhaal van haar grootvader
Domien Jacob, turner en zilveren medaillewinnaar tijdens de Olympische Spelen
van 1920. De film beschrijft het verhaal
van Domiens leven en schept tegelijkertijd op unieke wijze een tijdsgeest uit de
vroege jaren twintig van amateur-sporters
en hun clubs. De film kreeg een eervolle
onderscheiding op het sportfilmfestival
van Palermo en was op Open Monumentendag te bekijken in het ADVN.
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bijdrage

Bruno De Wever, Joris Van Severen
en Paul Kenis, flaminganten getekend door de Grote Oorlog

Ludo Stynen, Onze man in
Le Havre (1914-1919).
De perceptie van Paul Kenis, schrijver en Vlaams ambtenaar bij de
regering in ballingschap

bijdrage

Heili Verstraete, De Russische
inspiratie van Joris Van Severen.
Deel 2

recensies & signalementen

U kunt zich abonneren op WT door overschrijving van het abonnementsgeld op
rekeningnummer be80733021529077
[bic kredbebb].
Abonnementsgeld:
– binnenland: 30 euro
– buitenland: 40 euro
– steunabonnement: 75 euro
- afzonderlijk nummer: 10 euro
meer info langs: www.wt.be

nise-lecture
Op 5 november 2020 organiseert NISE naar
jaarlijkse gewoonte in de Nottebohmzaal van
de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience in
Antwerpen een Lecture. Deze keer wordt
de Britse cultuurhistoricus Murray Pittock
uitgenodigd, internationaal bekend voor zijn
onderzoek naar de Schotse identiteit en onafhankelijkheid. Pittocks uiteenzetting vertelt
grotendeels het verhaal over het onafhankelijkheidstreven in Schotland voor en tijdens de
brexit.
Schotland en de brexit: de weg naar nu
Tijdens het brexitreferendum van 2016
stemde de overgrote meerderheid van de
Schotten voor lidmaatschap van de Europese Unie. Alle 32 bestuurlijke districten
waren voor ‘remain’, terwijl in de hoofdstad
Edinburgh zelfs driekwart van de stemmen
in het voordeel van de Europese Unie uitviel.
Hoewel de Schotten zich eerder tegen onafhankelijkheid hadden uitgesproken, zorgde
de brexituitslag ervoor dat het debat hierover direct weer oplaaide. De Britse regering
deed namelijk geen enkele concessie aan
de remain-stemmers, maar koos voor een
harde brexitpolitiek. Deze lezing brengt de

achtergrond van het Schotse stemgedrag in
kaart tegen de achtergrond van de recente
nationale geschiedenis en de rol daarin van
de Schotse nationale beweging. Ook wordt
de politieke koers besproken die de regering
van Nicola Sturgeon (SNP-Scottish National
Party) na 2016 koos. De nadruk ligt enerzijds op de Schotse handels- en politieke
betrekkingen met de EU, en anderzijds op de,
samen met de Republiek Ierland geformuleerde, strategische stellingnames en de
omgang met de uitslag van het Catalaanse
referendum van 2017. De laatste peilingen in
Schotland wijzen op een meerderheid van
55% voor onafhankelijkheid, met zelfs 66%
ja-stemmers in Glasgow en een afgetekende
meerderheid in Edinburgh en het Lothian
district. De lezing wordt afgesloten met een
beschouwing op de te verwachten ontwikkelingen in de nabije toekomst.
Prof. dr. Murray G. H. Pittock (°1962) is een
van de meest invloedrijke wetenschappers
van Schotland. Hij ontving diverse nationale
prijzen en was gasthoogleraar aan vooraanstaande universiteiten in onder andere
Tsjechië, Frankrijk en Amerika. Pittock was

de allereerste hoogleraar in Schotse Letterkunde en Literatuur in Engeland aan de
Universiteit van Manchester. Tegenwoordig
bezet hij de Bradley leerstoel voor Literatuur
aan de Universiteit van Glasgow. Hij verwierf
internationale bekendheid met zijn boek
The Road to Independence? Scotland since
the Sixties. Tot slot geldt hij als gewaardeerd
adviseur van het Schots Parlement en is
bestuurslid van diverse Schotse nationale
erfgoedinstellingen. [hanno brand]

Schotland en de brexit
donderdag 5 november 2020, 18-20u.
Nottebohmzaal Erfgoedbibliotheek
Hendrik Conscience, Antwerpen.
De toegang is gratis maar het aantal plaatsen is door de coronamaatregelen beperkt.
Graag inschrijven langs:
eva.bidania@nise.eu. U ontvangt een
bevestiging van uw inschrijving.
We houden u op de hoogte van
eventuele wijzigingen.
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een expo te gast in het advn
100ste verjaardag van Maurits Coppieters 1920-2005
BEZOEK DE TENTOONSTELLING

100ste verjaardag van

4 september > 15 november 2020

ADVN - Lange Leemstraat 26, Antwerpen

COVID-19 gedragsregels: Om de 1.5 meter afstandsregel te kunnen
handhaven gelden er beperkingen voor het aantal bezoekers.
Belangstellenden worden daarom verzocht zich op voorhand digitaal aan
te melden via info@advn.be. Spontane bezoeken zijn mogelijk met de
restrictie dat op voorhand geregistreerde bezoekers voorrang krijgen.
Registratie tijdens het bezoek aan het ADVN is voor iedereen verplicht.
Deze tentoonstelling is een gezamenlijk initiatief van de Coppieters Foundation, NISE en ADVN
en wordt financieel mogelijk gemaakt door het Europees Parlement. Het Europees Parlement
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de tentoonstelling of voor de

meningen van sprekers die in het kader van deze tentoonstelling het woord voeren.
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Tussen 4 september en 15 november bent
u van harte welkom op de tentoonstelling
'100ste verjaardag van Maurits Coppieters’
georganiseerd door de Coppieters Foundation, in samenwerking met het ADVN en

NISE. Maurits Coppieters (1920-2005) behoort
tot de markante figuren van de Vlaamse politiek. Als vooraanstaand VU-politicus zette
hij zich vooral in voor politiek pluralisme,
sociale zekerheid, milieuproblematiek en
ontwikkelingssamenwerking. Hij was een
drijvende kracht achter het ontstaan van
de Taalunie. Opmerkelijk was zijn verklaring
naar aanleiding van de staatshervorming
van 1988 dat hij zich op de eerste plaats een
Vlaams patriot beschouwde. Als Europarlementariër onderscheidde hij zich als één van
de stichters van de Europese Vrije Alliantie;
een samenwerkingsverband van autonomistische en federalistische partijen. Coppieters
was onder meer voorzitter van het Nationaal
Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking
en enige jaren tevens voorzitter van het
ADVN. Deze tentoonstelling gaat vooral in
op de politieke nalatenschap van Maurits

Coppieters als voorvechter van het recht op
zelfbeschikking van Europese minderheden
en zijn betekenis voor de Europese Vrije
Alliantie. [hanno brand]
De tentoonstelling is in het Engels. Een Nederlandstalige brochure is beschikbaar.
U kan de expo gratis bezoeken in de tentoonstellingszaal van het ADVN op de eerste
verdieping. In verband met de huidige coronamaatregelen kan slechts een beperkt aantal
bezoekers gelijktijdig worden toegelaten.
Aanmelding via info@advn.be wordt daarom
uitdrukkelijk geadviseerd.
De expo is toegankelijk tijdens de
openingsuren van het ADVN en gesloten
tijdens het weekend en op feestdagen.

podcast
Van oude gebouwen en dingen die niet voorbijgaan
Op zondag 13 september 2020 opende
het ADVN de deuren voor de jaarlijkse
Open Monumentendag. Bezoekers konden genieten van de architectuur van het
schoolgebouw, weliswaar deze keer zonder
rondleiding. Het traditionele kijkje achter
de schermen, doorheen de gangen en
voormalige klassen, werd vervangen door
een podcast die de geschiedenis vertelt van
dit unieke negentiende-eeuwse historische
pand. Het verhaal draagt de titel Van oude
gebouwen en dingen die niet voorbijgaan en is
gebaseerd op de brochure Een huis voor het

ADVN, geschreven naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van
het ADVN door dr. Roger Rennenberg. De podcast is te beluisteren
langs onze website of via deze
QR-code. [sophie gyselinck]

Detail ontwerptekening bijkomende verdieping linkervleugel
Lange Leemstraat 26 (1900). [©FelixArchief, 1697#2779]

DENKWOORD

herman van den reeck met de 'ogen zuiver en onbewaasd'
Herman Van den Reeck duikt 19 jaar na zijn dood op als ‘Lode Vermael’ in de Franse sleutelroman Les évasions d’Olivier Trickmansholm
(Parijs, 1939). Trickmansholm is het alter ego van Michel Seuphor
(1901-1999), een naar Frankrijk uitgeweken Vlaamse kunstenaar.
Fernand-Louis Berckelaers luidt in waarheid de burgerlijke naam van
Seuphor, wat op zijn beurt een anagram van Orpheus is. Berckelaers
was er die bewuste dag op de Grote Markt in Antwerpen bij, die
11de juli van het jaar 1920, toen Van den Reeck dodelijk getroffen
werd door een politiekogel. De flamingant geworden telg uit een
Antwerpse bourgeoisfamilie schreef in zijn roman – en hij zou dat
later in een interview met Joos Florquin in ‘Ten huize van …’ nog eens
herhalen – dat hij arm in arm met Van den Reeck naar de Grote Markt
was gewandeld. Toen de chaos uitbrak, geraakten de twee vrienden
uit elkaar. De ene stierf en werd held en martelaar van de Vlaamse
beweging, de andere ruilde Vlaanderen in 1925 definitief om voor
Frankrijk en groeide uit tot een van de grootste avant-gardistische
kunstenaars van de 20ste eeuw. Als dichter en schilder balanceerde
hij, zoals Matthijs de Ridder schreef, “op de smalle lijn die activisme,
futurisme en constructivisme met elkaar verbindt”.1
Seuphor was bevriend met beroemde kunstenaars als Mondriaan
en Marinetti. 56 jaar na het dramatische gebeuren werd hij voor zijn
75ste verjaardag gehuldigd in het Antwerpse stadhuis. Het was de
tweede keer, herinnerde hij zich monkelend, dat hij er ‘ontvangen’
werd, deze keer in betere omstandigheden: “Die andere keer – dat is
lang geleden – was iets minder beleefd. Ik werd hier – daar beneden op
het commissariaat – door twee politieagenten binnengesleurd en dan
met oorvijgen voorzien en op een perfecte wijze afgeranseld”.2
Het artistieke œuvre van Seuphor is ontzaglijk, zijn kunstenaarsnetwerk was dat eveneens. Aan het begin van die glansrijke carrière
stond zijn medeoprichting in 1921 van het literaire, culturele en
politieke tijdschrift Het Overzicht. Seuphor, zoals Berckelaers zich al
vanaf zijn 17de levensjaar noemde, nam samen met Geert Pynenburg
de verdediging van de abstracte kunst op zich. Het Overzicht koppelde flamingantisme aan een rebelse en kosmopolitische houding,
zoals in de ‘Manifest-inleiding’ in het eerste nummer te lezen viel:
“Wij staan in ons Vlaams-zijn met een breed voelend en sterk denkend
nationalisme: het zelf-zijn van ons volk in Groot-Nederland ligt op de
rechte weg naar internationalisme (…)”.3 Vlaamsgezind zijn vloeide
voor de jonge Seuphor ook voort uit weerzin tegen het autoritaire

Franstalige milieu waarin hij was opgegroeid.
Herman Van den Reeck deed voor hem dienst “als een krachtig
symbool van een heldhaftig soort jeugdige opstandigheid”, maar dat
beeld was “wel bewust gemanipuleerd”, schrijft De Ridder verder nog.4
Seuphor en Pynenburg hadden namelijk een nagelaten artikel van
Van den Reeck gevonden, maar schrokken ervoor terug om het in
1921 in zijn geheel te publiceren in het ‘Guldensporennummer’. De
martelaar, met “de ogen zuiver en onbewaasd”, bleek er heel radicale
gedachten op na te hebben gehouden. De redacteurs lieten angstvallig het slot van het artikel weg dat zo luidde: “Organiseer U, sticht
geheime revolutionaire bonden die zich gereed maken tot de supreme
strijd, bewapen u in alle stilte (…) Zoek aansluiting bij de soldaten enerzijds, bij de socialisten anderzijds; daar ligt het heil”.5 In zijn met citaten
doorspekte commentaar hield Seuphor het bij “De wil” als “de enige
weg om van kunnen tot zijn, om van niets tot iets te komen".6
dirk rochtus | voorzitter van het advn
(1) Matthijs de Ridder, ‘J’aime la vitesse (comme Marinetti), mais je lui préfère l’espace’.
F. Berckelaers, F.T. Marinetti en de hobbelige weg naar (wan)orde, in: Zacht Lawijd, jg. 8,
2009, nr. 3, p. 65.
(2) H. Henkels (red.), Seuphor, Antwerpen, 1976, p. 8.
(3) Het Overzicht, 15 juni 1921, nr. 1, pp. 1-2.
(4) O.c., p. 77.
(5) H. Henkels (red.), Seuphor […], p. 23.
(6) Het Overzicht, 1 juli 1921, nr. 2.
Michel Seuphor, s.d. [ADVN, VFA11519]
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