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VOORWOORD

"de kelder bewaarde, de zolder vergat"

Hoewel het onze werking nog steeds zeer beïnvloedt, hebben we 
het in dit nummer weinig over de olifant in de kamer. Te moeten 
inboeten op toegankelijkheid door het voorbije jaar (deels en tijde-
lijk) de deuren te moeten sluiten voor bezoekers, gaf ruimte om na 
te denken over hoe die toegankelijkheid te verhogen. Zelfonderzoek 
naar meer publieksgerichtheid en dienstbaarheid zorgde ervoor 
dat we nog meer digitaal gingen en alternatieven inzetten om de 
erfgoedliefhebber en onderzoeker te bereiken. 
Het resultaat van dit naar binnen kijken leidde verder ook tot het 
herdenken van de bezoekersruimten in het ADVN. Plannen werden 
gemaakt om zowel leeszaal als tentoonstellingsruimte van de eerste 
verdieping naar het gelijkvloers te verhuizen om de toegankelijkheid 
voor iedereen maximaal te maken. De doelstelling om de toegang 
tot erfgoed te vergemakkelijken, vergt ook inspanningen om fysieke 
drempels weg te nemen. Vooraleer we de deuren opnieuw helemaal 
mogen opengooien, gaat het ADVN dus nog een werffase tegemoet. 
Wordt vervolgd in de Lange Leemstraat en ook hier in deze Medede-
lingen.

Want dat de vlag de lading dekt: we delen u in dit nummer inder-
daad een en ander mee over onze doelstellingen, werking en 
aanwinsten. Het is een bonte mede-delingen geworden met veel 
afwisseling. U krijgt een inkijk in onze voorraadkamer waar de collec-
ties worden bewaard voor wie het verleden beter wil leren kennen. 
Archivaris Jens Bertels verwerkte intussen alweer een aantal persoons-
archieven en licht hier verder het archief van Jan Olsen toe. Olsen was 
onder meer medestichter en hoofdredacteur van Het Pennoen. “Is er 
nog een Vlaamse Beweging van doen?” vroegen progressieve flamin-
ganten rond Olsen zich af in 1986. Deze introspectie zou leiden tot 
de oprichting van het Vlaams Progressief Alternatief, dat de Vlaamse 
ontvoogding zag als een onderdeel van de strijd voor de bevrijding 
van de mens en van algemeen menselijke waarden als vrijheid, vrede 
en democratie. Deze bijdrage behandelt de progressieve flank van 
de Vlaamse beweging en geeft voorzetten voor verder onderzoek. 
Een wat curieuze verzameling romans van De Clauwaert intrigeerde 
archiefmedewerker Sam Bordon. In een eerste bijdrage zet hij schrijf-
ster Rose Gronon in de schijnwerpers. Opgeleid in het Frans zou ze 
na Wereldoorlog II bekend worden met romans, vaak met historische 
inslag, in het Nederlands.

“De kelder bewaarde, de zolder vergat”, schreef Erwin Mortier zo briljant 
in Marcel (1999) en misschien hebt u bewust of zonder het te weten 
nog ergens waardevol erfgoed liggen. In dit nummer doen het MAS 
en het ADVN een beroep op u om materiaal in verband met de 
Tweede Wereldoorlog of met de Vlaamse Toeristenbond (VTB) met 
ons te delen. 

We delen met u ook graag opnieuw de voortgang van de digitale 
Encyclopedie van de Vlaamse beweging. Voor dit zeer omvattend pro-
ject kreeg het ADVN van de Vlaamse overheid het goede nieuws dat 
fase 2 eveneens wordt gesubsidieerd. Dat geld wordt ingezet voor de 
versterking van de tekst- en beeldredactie en ter ondersteuning van 
de honderden auteurs om de duizenden onderwerpen (personen, 
verenigingen, gebeurtenissen, begrippen, …) in dit naslagwerk te 
actualiseren. Nog eens een veelvoud van betrokkenen wordt geën-
gageerd voor de reviews en vertalingen. Het digitale maakt ook van 
deze derde versie van de Encyclopedie een pionierswerk. 
In preview bieden we u in dit nummer een eerste bijdrage over Sport 
en de Vlaamse beweging aan als voorproefje. [ann mares]
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COLLECTIE

jan olsen en 'het pennoen'
Op zoek naar synergie in de progressieve Vlaamse beweging

In 2020 droegen de erfgenamen van Jan Olsen (1924-2012) zijn 
omvangrijke archief over aan het ADVN. Het archief van Olsen, 
overleden in 2012, bevat naast zijn persoonlijke archief ook archief 
van Jan Derk Domela Nieuwenhuys Nyegaard en het archief van 
het tijdschrift Het Pennoen. Een meer dan interessante aanwinst en 
onder andere een prima bron voor wie de progressieve zijde van de 
Vlaamse beweging wil onderzoeken. 

Olsen belandde in de Vlaamse beweging via de jeugdbewegingen. 
Op 15-jarige leeftijd was hij de leider van de Oostendse afdeling 
van het Algemeen Vlaamsch Nationaal Jeugdverbond (AVNJ), waar 
hij zich van meet af aan radicaal Diets toonde. Tijdens de oorlog 
vertaalde dit zich in deelname aan het Dietse verzet tegen de inscha- 

 
 
 

keling van het AVNJ in de Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen 
(NSJV) en een functie binnen Nederland Eén! Met deze groepering 
ijverde hij voor de Groot-Nederlandse gedachte, die door de bezetter 
bestreden werd, en tegen de voortschrijdende collaboratie. 

Het Pennoen
Na de oorlog bleef Olsen betrokken bij de Dietse jeugdbeweging. Zo 
was hij medestichter van het Jeugdverbond der Lage Landen en de 
tijdschriften die hieraan verbonden waren: Vive le Gueux!, Blauwvoet 
en ten slotte ook Het Pennoen, dat na de opheffing van het Jeugd-
verbond het tijdschrift van het Algemeen Diets Jeugdverbond werd. 
Olsen werd hoofdredacteur en zou dat tot de opheffing van het 
tijdschrift in 1977 blijven. 

Links: Olsen was via Nederland Eén! betrokken bij het Dietse jeugdverzet. In zijn archief bewaarde hij een bundel met 
kopieën van sleuteldocumenten over deze periode, zoals deze brief van Leo Poppe. [ADVN, D20111(3/2)]

Onder: Olsen was van het eerste tot het laatste nummer de hoofdredacteur van Het Pennoen. Hier zien we de omsla-
gen van deze nummers. [ADVN, VY900012]
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Na verloop van tijd zou de band tussen het tijdschrift en de jeugd-
bewegingen verzwakken en vanaf de tweede helft van de jaren 1960 
zocht Het Pennoen toenadering tot de linkerzijde en de arbeiders-
beweging. Het Pennoen en Jan Olsen zouden in deze middens vele 
jaren een belangrijke rol spelen. Centrale redactionele thema’s 
waren hierbij federalisme, economische democratie, synergie met de 
vredesbeweging, contraverzuiling en het opkomen voor de arbei-
dersbeweging.

Verschillende initiatieven uit Vlaamse en progressieve hoek kregen 
redactionele ruggensteun van Het Pennoen, zoals de Vlaamse Marsen 
op Brussel en de partij de Vlaamse Demokraten van Daniël Deco-
ninck, maar Olsen en het tijdschrift traden ook buiten de papieren 
wereld. Zo organiseerde Het Pennoen congressen en studiedagen en 
was Olsen vaak betrokken bij verschillende pogingen om de progres-
sieve krachten te bundelen en synergieën op te bouwen.

Progressieve krachtenbundelingen
Voorbeelden hiervan zijn de Contactgroep Progressieve Verenigin-
gen, het Demokratisch Aktiekomitee Vlaanderen in de jaren 1960 en 
Het Vlaams Progressief Alternatief in de jaren 1980. Ook was er de 
werkgroep Het Pennoen, die het opdoeken van het tijdschrift in 1977 
overleefde, en door middel van reünies en studiedagen zowel inzette 
op politiek en cultureel momentum als joviale en vriendschappelijke 
activiteiten. Treffende voorbeelden zijn de studiedagen rond het 
Heel-Nederlandisme in het begin van de jaren 1990 en de jaarlijkse 
koekenbak. 

Het is interessant om enkele sleuteldocumenten van bovenge-
noemde initiatieven van naderbij te bekijken. Vanzelfsprekend 
vertellen ze veel over Jan Olsen, zijn standpunten en zijn milieu. Het 
ontwerp van de principeverklaring van de Contactgroep Progres-
sieve Verenigingen oppert als ‘slogan’ het acroniem: F.E.A.D. De ‘F’ 
staat voor federalisme, de ‘E’ voor economische structuurhervorming, 
de ‘A’ voor actie voor de vrede en de ‘D’ voor het doorbreken van de 
verzuiling. De contactgroep wilde zoveel mogelijk Oostendse vereni-

gingen bundelen achter deze doeleinden om nadien door culturele 
evenementen bij te dragen aan de Vlaamse ontvoogding, in het 
bijzonder die van de arbeidersklasse.

Het Demokratisch Aktiekomitee Vlaanderen borduurt voort op 
dezelfde patronen, maar legt toch enkele andere accenten. Op basis 
van het “Manifest van progressieve, gelovige en ongelovige Vlamingen” 
poogde het Aktiekomitee een offensief links alternatief te vormen. 
Het manifest is marxistisch van toon, antiburgerlijk, pro-arbeiders-
klasse en wil dat de economische basissectoren gemeenschapsbezit 
worden. De protagonisten meenden dat deze opvatting steeds 
verder doordrong in de maatschappij, maar zagen nog organisato-

Olsen zou, trouw aan zijn Dietse idealen, gedurende decennia aandacht besteden aan de 
hereniging van Vlaanderen en Nederland, zoals op deze studiedag van de werkgroep Het Pen-
noen in 1990. [ADVN, D20135(3/3)]
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risch werk voor de boeg, zodat op de cruciale momenten voldoende 
collectief gewicht in de weegschaal gelegd kon worden.
Het zijn ideeën die ook aanwezig waren in bijvoorbeeld de beken-
dere Werkgroep Witte Kaproenen, die vaak een spreekbuis vond in 
Het Pennoen. Olsen deelde met hen het marxisme en het geloof in 
de klassenstrijd. Deze twee elementen voeren de boventoon in het 
manifest van deze werkgroep, uitgegeven in 1973 en in de inleiding 
betiteld als “misschien het rode boekje voor de Vlaming”. Volgens het 
manifest, waarin een advertentie voor Het Pennoen opgenomen was, 
zal de nationale bevrijding van de Vlaming op zich laten wachten 
zolang de flaminganten het klassenkarakter van de strijd niet inzien. 
De kleinburgerlijkheid van de strijd moest verdwijnen en de nood-
zakelijke economische zelfstandigheid was pas bewerkstelligd als de 
arbeidersklasse de economische macht in Vlaanderen in haar bezit 
had.

Interessant is ook dat het Egmontpact binnen deze Vlaams-marxis-
tische kringen gezien werd als een verraad in deze klassenstrijd. 

Olsen schreef aan volksvertegenwoordiger Jozef Belmans het vol-
gende: “De nederlaag van de Egmonters zullen we met plezier beleven 
omdat het pakt het verraad betekende van de Vlaamse bourgeoisie”, 
voorafgegaan door de opmerking dat Vlaanderen onverzoenbaar 
was met zowel het kapitaal als met België.

Vlaams Progressief Alternatief
Op het einde van de jaren 1980 zien we terug een initiatief wortel 
schieten: het Vlaams Progressief Alternatief (VPA). Hier probeerden 
de protagonisten de Vlaamse beweging wederom als sociale bewe-
ging te framen, met veel aandacht voor de arbeidersklasse. In de 
gelanceerde oproep benadrukken ze dat de taalstrijd en de commu-
nautaire agenda tekortschieten. Van het “oubollige flamingantisme” 
moet men naar “een echte en bredere stroming van en voor het volk”.

De oproep werd voorafgegaan door de rondvraag “Is er nog een 
Vlaamse Beweging van doen in 1986?”. Het document was van de 
hand van Joost Vandommele en peilde naar de meningen en 
inzichten van de man in de straat, maar diende vooral om duidelijk te 
maken dat de Vlaamse beweging slechts actueel was als het de alge-
mene filosofie van het VPA toepaste: zich inzetten voor de Vlaamse 
beweging kan slechts zin hebben als onderdeel van een algemene 
strijd voor de bevrijding van de mens. Olsen breidde deze oproep uit 
in zijn nota “Naar een stap verder”, waarin hij zijn visie vrij compleet 

Voortwerkend op het Manifest van progressieve, gelovige en ongelovige Vlamingen poogde 
het Demokratisch Aktiekomitee Vlaanderen synergieën op te bouwen, vertrekkende van de 
principes uitgelijnd in dit document. [ADVN, D20110(3/13)]

Jan Olsen op het colloquium over Herman Van de Reeck en de anti-burgerlijke strekking in de 
Vlaamse beweging in 1995. Olsen was een spilfiguur in de naoorlogse manifestatie van deze 
strekking. [ADVN, VFA3591]
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Bronnen bij deze bijdrage: Archief Jan Olsen (BE ADVN AC 1155); E. Vandewalle & J. De-
deurwaereder, Olsen, Jan, 2021, op https://nevb.be; J. Strobbe, Het Pennoen (1950-1977): 
Een opinieblad van flamingantisme naar maatschappijkritiek, Leuven, 1986 (onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling); N. Wouters, Nederland Eén, 2021, op https://nevb.be.

weergaf. De Vlaamse beweging moest volgens een eigen Vlaamse 
consensus strijden voor algemeen-menselijke waarden zoals vrijheid, 
vrede en democratie en de hand reiken naar nieuwe stromingen: 
de arbeidersbeweging, de vredesbeweging, de milieubeweging, de 
vrouwen- en mensenrechtenbeweging (Olsen zelf gaf het voorbeeld 
door zijn activiteiten binnen de Liga voor Mensenrechten en de Bel-
gische Unie voor de Verdediging van de Vrede). Bovendien moest er 
geijverd worden voor pluralisme en levensbeschouwelijke gewetens-
vrijheid en afstand genomen worden van zowel het extreemrechtse 
als het burgerlijk nationalisme. In eenzelfde beweging moest de 
Belgische insteek van de geschiedschrijving gecounterd worden. 
Ten slotte zagen ze eerder “de cultuur-economische pletwals van het 
Amerikaans monopoliekapitalisme” dan de verfransing als bedreiging 

voor de Vlaamse ontvoogding. Een hele boterham dus. De rondvraag 
van het VPA kreeg, afgaande op de weinig ingevulde formulieren in 
het archief van Olsen, dan ook weinig respons.

Wie het allemaal leest en naast elkaar zet, kan niet anders dan zich 
afvragen welke invloed Olsen en de bovenstaande initiatieven had-
den. Gelukkig is het niet aan de archivaris om deze uiterst moeilijke 
vraag te beantwoorden. Wat de archivaris wel eenvoudig kan conclu-
deren is dat Olsen zich voortdurend en ideologisch consequent voor 
zijn idealen inzette en daarbij steeds streefde naar samenwerking en 
synergie. [jens bertels]

Links: Op het podium in de achtergrond zien we Jan Olsen op een evenement van het Vlaams 
Progressief Alternatief. [ADVN, VFD93]

Onder: In zijn nota 'Naar een stap verder' vat Olsen zijn visie en die van het Vlaams Progressief 
Alternatief samen. [ADVN, D20111(1/19)]
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boekengilde de clauwaert en de vergeten schrijvers
Mevrouw Rose Gronon

COLLECTIE

Niet lang geleden kwam ik tijdens 
een boekverwerkingsopdracht een 
doos romans tegen, uitgegeven door 
boekengilde De Clauwaert. Deze 
uitgeverij werd opgericht kort na 
de Tweede Wereldoorlog als reactie 
tegen bepaalde culturele gevolgen 
van de repressiewetgeving. Voor 
auteurs beschuldigd van collaboratie 
werd het namelijk verboden boeken 
te publiceren. De oprichter Willem 
Vanden Eynde omzeilde dit verbod 
door de verantwoordelijkheid voor de 
publicaties op zich te nemen waar-
door de geviseerde auteurs opnieuw 
hun werk konden laten uitgeven. In 
latere jaren kwam De Clauwaert los 
van zijn oorspronkelijke bedoeling 
en ging het vooral om de promo-
tie van Vlaamse literatuur. Jaarlijks 
publiceerde het vijf boeken van veel-
belovende, getalenteerde Vlaamse 
auteurs. Bekende figuren die de 
revue passeerden, waren onder meer 
Louis Paul-Boon, Ernest Claes, Filip 
De Pillecyn, Gerard Walschap en Paul 
Lebeau. Er zijn echter ook auteurs die 
me minder bekend in de oren klinken, 
vergeten auteurs als het ware. In deze 
reeks werp ik een blik op hun leven 
en hun werk. Rose Gronon mag voor 
deze eerste aflevering de spits afbijten.

Rose Gronon wordt geboren als Marthe 
Bellefroid op 16 april 1901 in de Lange 
Beeldekensstraat in Antwerpen. Ze groeit 
op in een bourgeoisie milieu waar het Frans 
wordt geprefereerd boven het Nederlands. 
Marthe studeert aan het ‘Institut Supérieur 

pour Demoiselles’ en behaalt daarna het 
diploma van regentes aan de Nederlandsta-
lige afdeling van het ‘Institut Isabelle Gatti 
de Gamond’ in Brussel. Op jonge leeftijd 
(24) verliest ze haar moeder en blijft ze 
onder de hoede van haar erg strenge, bijna 
dictatoriale vader. Wanneer ze in de jaren 

dertig een verhouding krijgt met een 
getrouwde man, evolueert de vader-
dochter-relatie naar een contact dat 
is doordrongen van haat en rancune. 
Deze gevoelens zijn een voedingsbo-
dem voor haar latere werk.

In 1942, op het moment dat Marthe 
wordt aangesteld als inspectrice, 
schrijft ze het essay La situation de 
la Femme Moderne. Centraal staat de 
feministische thematiek, een onder-
werp dat ze geregeld laat terugkeren 
in haar œuvre. Eind jaren veertig 
neemt haar literaire carrière een start 
en publiceert Marthe een verhalen-
bundel en twee romans in het Frans. 
Het werk wordt geprezen, maar van 
een echte doorbraak is nog geen 
sprake. In 1951 begint ze op aanraden 
van Eugène De Bock en Filip De Pil-
lecijn (lector bij De Clauwaert) in het 
Nederlands te schrijven. Niet veel later 
publiceert ze haar eerste Nederlands-
talige roman onder het pseudoniem 
Rose Gronon, de naam van haar groot-
moeder aan moeders zijde. Het geeft 
haar de mogelijkheid om afstand te 

nemen van haar Franstalige publicaties. 

Met de overschakeling naar het Nederlands 
vindt Marthes literaire carrière een tweede 
adem. Ze doet iets waar weinig Franstalige 
Vlaamsminnende auteurs zich aan wagen: 
ze verdedigt het Nederlands als literaire taal. 

Rose Gronon leidde een solitair leven. In een inter-
view vertelde ze: "Ik ben eigenlijk beginnen schrijven 
om m'n eenzaamheid te doorbreken. 
[ADVN, VPBY43.42]
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In een interview vertelt Marthe hoe ze de 
taalwissel heeft ervaren: “Ik verwachtte dat 
het zeer moeilijk zou zijn, maar het ging als 
vanzelf. Ik ondervond dat het Nederlands veel 
plastischer en rijker was dan ik vermoedde. 
Het Nederlands is uitstekend geschikt voor 
sfeerschepping, om de gewaarwordingen van 
kleur, licht, beweging en geluid, de zintuiglijke 
sensaties uit te drukken. Je beschikt daarvoor 
in ‘t Nederlands over veel 
meer dan in ’t Frans… Vaak 
kun je met één Nederlands 
woord iets uitdrukken waar-
voor het Frans een hele zin 
nodig heeft.” 

Vaderaversie, ingewik-
kelde relaties tussen man 
en vrouw en onbereikbare 
liefde zijn de meest belang-
rijke thema’s van Marthes 
Nederlandstalige werk. 
Het man-vrouwaspect zit 
verwerkt in Marthes groot-
ste succes De Ramkoning 
(1962), waarbij het vrouwe-
lijke hoofdpersonage plant 
om haar man Agamemnon, 
die terugkomt uit de Trojaanse oorlog, te 
vermoorden. Marthe haalt haar inspiratie 
onder meer uit de Griekse mythologie, zo 
is het werk Roodbaard een herinterpretatie 
van de Odyssee van dichter Homeros. De 
historische context is bedoeld om aan te 
tonen hoe de vrouw door de eeuwen heen 
onderdrukt werd. 

Lokasta, Het huis aan de St.-Aldegondiskaai en 
De groene dijk zijn de drie bekendste werken 

Bronnen bij deze bijdrage: G. Durnez, De Clauwaert, 2020 op: 
https://nevb.be; Gronon, Rose, 2020 op: https://schrijvers-
gewijs.be/schrijvers/gronon-rose; M. Van der Aa & L. Daems, 
Van de tijd ontdaan … Rose Gronon 1901-1971, in: J. Bel & 
T. Vaessens, Schrijvende vrouwen: een kleine literatuurge-
schiedenis van de Lage Landen 1880-2010, Amsterdam, 2010, 
pp. 103-106.

uit haar schrijversrepertoire, dat meer dan 
twintig romans telt. Marthe schrijft ook 
journalistieke stukken voor De Gazet van 
Antwerpen en De Standaard, verscheidene 
essays, luisterspelen en strips. Onder het 
pseudoniem Bella Van Wildert publiceert ze 
vooral kinderboeken. Dat Gronon wat in de 
vergetelheid geraakt, is misschien te wijten 
aan het feit dat ze haar romans uitsluitend 

uitgeeft bij De Clauwaert. 
Ze werkt nooit samen 
met andere uitgevers 
waardoor ook Engelse 
vertalingen uitblijven. 
Haar werk blijft helaas 
onderbelicht. Misschien 
is dit een ideale gelegen-
heid om de auteur te (her)
ontdekken. [sam bordon]

Links: Rose Gronon stierf in 1979 
en werd begraven op het kerkhof 
van Wildert, bij Essen. Haar huis in 
Antwerpen werd later aangekocht 
door het OCMW en geïntegreerd 
in het RVT Bilzenhof. In 1996 
plaatste men een gedenkplaat op 

de vernieuwde gevel om de herinnering aan de schrijfster te 
koesteren. [ADVN, VBRB3393]

Rechts: Het ADVN bewaart verscheidene romans van Rose 
Gronon uitgegeven door De Clauwaert. [ADVN, VB7798 & 
VW233]



10

een eerste proeve
Nieuws over de Encyclopedie van de Vlaamse beweging

ONDERZOEK

"Meer opwarming dan 
zegeronde": met die woorden 
blikken sporthistorici Stijn 
Knuts, Hans Vangrunderbeek 
en Pascal Delheye in een epi-
loog terug op hun kersverse 
syntheseartikel over sport, 

Vlaamse beweging en Vlaamse identiteit. Het is een metafoor die ook 
opgaat voor deze update over de derde en digitale Encyclopedie van 
de Vlaamse beweging, het toekomstige naslagwerk waarin het artikel 
van Knuts, Vangrunderbeek en Delheye, naast vele andere nieuwe 
teksten, te lezen zal zijn. Dit jaar komt een nieuwe fase van het 
project op gang: de actualisering van duizenden lemma’s. Auteurs 
en redactie staan dan ook voor een niet geringe uitdaging, waar ze 
maar beter goed opgewarmd aan kunnen beginnen. Gelukkig kan 
het Encyclopedie-team zelfvertrouwen putten uit de eerste fase, die 
inmiddels haar afronding nadert. In 2019 en 2020 werden vele tiental-
len getalenteerde en beslagen auteurs, onderzoekers, adviseurs en 
reviewers bij het project betrokken, waardoor de Encyclopedie de 
komende jaren kan bogen op een rijk en gedifferentieerd geheel van 
medewerkers die haar verdere realisatie mee in goede banen zullen 
leiden. Een eerste vrucht van die breed gedragen samenwerking 
is de eerste reeks syntheseartikelen die de voorbije tijd tot stand 
is gekomen: langere, essayistische teksten over algemene thema’s 
zoals ‘Economie’, ‘Kerk’ en ‘Toneel’, die als portaal zullen dienen tot de 
complexe geschiedenis van de Vlaamse beweging. De nieuwsgie-
rige lezer die niet tot de lancering van de Encyclopedie in 2023 kan 
wachten, krijgt in dit Mededelingen-nummer een voorsmaakje van 
het syntheseartikel ‘Sport’.

Dat dit nieuwe ‘Sport’-artikel "meer opwarming dan zegeronde" 
zou zijn, tekent overigens de bescheidenheid van de auteurs, die 
met hun bijdrage een in verschillende opzichten voorbeeldige 

synthesetekst hebben afgeleverd: niet alleen doen ze op heldere, 
toegankelijke toon in vogelvlucht de geschiedenis van sport en 
Vlaamse beweging van 1860 tot vandaag uit de doeken, de auteurs 
durven ook de belangrijke leemtes aan te wijzen. Bijvoorbeeld het 
feit dat alle onderzoek naar sport en Vlaamse identiteitsvorming 
zich vooralsnog toespitste op mannen; vrouwen bleven buiten 
beeld. Daarmee sluit deze bijdrage goed aan bij de uitgangspunten 
van de redactie, die in een volgend nummer van WT te lezen zullen 
zijn. Prominent is onder meer de vaststelling dat een traditionele, 
hiërarchisch gekleurde kijk op de geschiedenis steeds meer wordt 
bevraagd en bijgesteld: inzichten uit de genderstudie, postkolo-
niale theorie en ‘from below’-georiënteerde geschiedschrijving 
zullen dan ook hun weg vinden naar deze derde Encyclopedie van 
de Vlaamse beweging. Sterker nog: ze nopen auteur, redactie én 
lezer tot een voortdurende aandachtige en kritische omgang met 
dit nieuwe naslagwerk, die cruciaal is voor het welslagen ervan. Het 
syntheseartikel ‘Sport’ mag een geslaagde eerste proeve van deze 
evenwichtsoefening heten. Namens de redactie wens ik u alvast veel 
leesplezier! [aragorn fuhrmann]

Niet alleen via woord en daad, maar ook door middel van beeld werd vormgegeven aan de 
verschillende vraagstukken van de Vlaamse beweging. Zo verbeeldde de politieke cartoonist 
Pil (Joe Meulepas) in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog op ludieke wijze de 
verschillende bekommernissen van de Vlaamse beweging, gaande van de taalkwestie tot de 
communautaire tegenstellingen in Vlaanderen. Het illustreert hoe de geschiedenis van de 
Vlaamse beweging ook een boeiende visuele en iconografische component heeft, een aspect 
dat in de digitale Encyclopedie sterker naar voren zal komen. [ADVN, VB2520]
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encyclopedie preview
Sport

Epiloog van het syntheseartikel ‘Sport’ door Stijn Knuts, Hans 
Vangrunderbeek en Pascal Delheye, vanaf 2023 te lezen in de digitale 
Encyclopedie van de Vlaamse beweging.

Sport, Vlaamse beweging en Vlaamse identiteit zijn al meer dan 
anderhalve eeuw met elkaar verstrengeld. Al sinds de 19de eeuw 
worden Vlaamse eisen op het vlak van taalpolitiek en machts-
verdeling overgenomen in sportieve contexten. Een specifieke 
sportdiscipline, de wielersport, voegde vanaf de vroege 20ste eeuw 
zelfs sportieve elementen 
toe aan de constructie van 
de Vlaamse identiteit. In de 
tweede helft van de 20ste 
eeuw zorgde de uitbouw 
van Vlaamse staatkundige 
structuren binnen het Bel-
gisch federalisme er ook voor 
dat er een beleid kwam dat 
lichaamsbeweging en sport 
vanuit een specifiek Vlaams 
kader benaderde. Sterker 
nog: de ‘uitsplitsing’ van de 
Belgische sportadministratie 
vanaf 1963 liep vooruit op die 
van de andere administraties.

Deze synthese is echter meer opwarming dan zegeronde. De lacunes 
in het sporthistorisch onderzoek blijven groot, zowel voor de vroege 
20ste eeuw als voor de meer recente periode. Hoewel belangrijke 
stappen in de uitbouw van een zelfstandig Vlaams sportbeleid wer-
den onderzocht, blijft de houding van de Vlaamse politieke partijen 
tegenover sport en lichamelijke opvoeding in hun programma’s 
sinds de jaren 1970 grotendeels een blinde vlek. Dat geldt ook voor 
de visies en accenten die naar voren kwamen in parlementaire 
debatten. Een analyse van zulke onderwerpen kan een beter beeld 
geven van de precieze plaats die sport moest innemen in de Vlaamse 
samenleving voor opeenvolgende beleidsmakers. Dat geldt a fortiori 
voor de visie op sport en lichaamsbeweging van partijen die zich tot 
de Vlaamse beweging rekenden.

Ook hoe de Vlaamse sportcultuur die door dit beleid ontstond 
invloed had op de mate waarin sport een Vlaamse identiteit hielp 
definiëren, blijft voer voor verder onderzoek. Beschikbare casestu-
dies wijzen alleszins uit dat het al dan niet ‘Vlaams-zijn’ van recente 
atleten duidelijk wordt gemarkeerd in de media. Dat was bijvoor-
beeld het geval met de tennistoppers Kim Clijsters en Justine Henin 
in de jaren 2000. Volgens Vera Zontrop bestempelde de Vlaamse 
dagbladpers de Limburgse Clijsters daarbij als "van bij ons", en de 
Waalse Henin als "anders".

Dat het in het bovenstaande geval om twee sportvrouwen ging, 
introduceert een andere belangrijke lacune in het onderzoek. Al het 
bestaande onderzoek naar de intersectie tussen de moderne sport 
en identiteitsvorming bleef voorlopig beperkt tot mannensport. 
Hoewel er al vanaf het interbellum eigen circuits ontstonden voor 

Tijdens de bezetting organiseerde 
Volk en Staat, orgaan van het 
collaborerende Vlaams Nationaal 
Verbond, de rittenkoers de Omloop 
van Vlaanderen. De editie van 
1943 was de eerste voor profs. Na 
de oorlog werd de organisatie 
overgenomen door het dagblad 
Het Volk en werd de Omloop een 
eendagskoers. [ADVN, VY900310 & 
VFA6028]



12
bijvoorbeeld 
vrouwen-
wielrennen, 
moesten veel 
vrouwelijke 
sporters tot 
zeker in de jaren 
1950 opboksen 
tegen diepge-
wortelde morele, 
religieuze, 

sociale en zelfs medische bezwaren (behalve in enkele voor vrouwen 
‘aanvaardbaar’ gevonden disciplines, zoals zwemmen of gymnastiek). 
Dat maakte hen te controversieel om dienst te doen als identiteits-
symbolen. Maar ook na de jaren 1950 – en in sommige disciplines 
tot op heden – bleef vrouwensport een ondergeschoven kindje qua 
populariteit en media-aandacht. Niettemin blijft het interessant om 
te analyseren hoe kwesties als taalconflicten en Vlaamse identiteits-
vorming zich in dit circuit manifesteerden.

Die Vlaamse identiteitsvorming is vandaag nog altijd nergens zo 
duidelijk en geladen aanwezig als in het wielrennen. Sinds de jaren 
1990 wordt die sportdiscipline nadrukkelijker dan ooit gevierd als 

een Vlaams fenomeen. Dat toont zich in de mediarepresentatie 
van renners als Johan Museeuw of Tom Boonen, of in het feit dat 
de Ronde van Vlaanderen meer dan ooit het onderwerp is van een 
met Vlaamse symboliek overladen discours. De wedstrijd wordt 
voorgesteld als een kernelement van de Vlaamse cultuur, waarin de 
Vlaming – zowel op als naast de fiets – in zijn puurste vorm verschijnt. 
Dat de Vlaamse overheid verschillende hellingen uit het parcours 
van de Ronde in 1995 als onroerend erfgoed erkende, is een perfect 
voorbeeld van het cultureel belang van het sportevenement. En er 
is het veldrijden, de massaal populaire crosscountry-variant van het 
wielrennen, dat in de laatste decennia uitgroeide tot een minstens zo 
belangrijke pilaar van de Vlaamse wieleridentiteit dankzij sterren als 
Bart Wellens, Sven Nys, Niels Albert en Wout van Aert. Dat alles gaat 
gepaard met een inflatie van flandrien-retoriek.

Wat opvalt daarbij, is dat wielrennen een bijzonder breed gedra-
gen symbool van ‘Vlaamsheid’ is. Van ’t Pallieterke tot De Morgen, 
van Vlaams-nationalistische en socialistische politici tot voormalig 
minister-president Yves Leterme, die in 2006 stelde dat "Vlaanderen 
is koers, en koers is Vlaanderen": allemaal gebruiken ze de ‘koers’ om 
een punt te maken over Vlaamse eigenheid. Sport is zo een vrijhaven 
waar een anders druk bediscussieerde, vaak geproblematiseerde 
Vlaamse identiteit breed wordt gedeeld.

Karel Van Wijnendaele (pseudoniem Karel Steyaert) was een 
belangrijke promotor van het Vlaamse wielrennen en riep het 
wielerblad Sportwereld in het leven. Hij was ook mede-organi-
sator van de Ronde van Vlaanderen Hij werd daarbij gedreven 
door een flamingantische overtuiging. [ADVN, VB17325]
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De vraag blijft echter of die Vlaamse sportieve identiteitsvorming 
ook politieke implicaties heeft. In navolging van de uitspraak 
van de Schotse nationalistische politicus Jim Sillars uit 1992 dat 
Schotten "90 minute patriots" waren, wier Schotse identiteit zich 
beperkte tot de duur van een voetbalwedstrijd, hebben historici 
kanttekeningen geplaatst bij de impact van sportief nationalisme. 

Expliciete pogingen om sportevenementen zoals de Ronde voor een 
Vlaams-nationalistische agenda te recupereren, blijven beperkt. De 
organisatie Vlaanderen Vlagt voerde in de vroege 21ste eeuw wel 
een aanwezigheidspolitiek op grote (wieler)sportevenementen door 
met Vlaamse strijdvlaggen te zwaaien. Tegelijk werd de organisatie 
eerder schamper behandeld vanwege haar Vlaams-nationalistische 
agenda. Vanuit dat perspectief is het in elk geval ironisch dat er in 
2004 een Vlaamse vlag in het wiel van de oer-Vlaamse renner Leif 
Hoste terechtkwam, wat hem weerhield van eeuwige roem in Parijs-
Roubaix.

Een Belgisch referentiekader blijft hoe dan ook nadrukkelijk aanwe-
zig in de Vlaamse sportcultuur, zeker wanneer het om wedstrijden 
of atleten op internationaal topniveau gaat. Dat is zo bij de Olym-
pische Spelen, maar evengoed bij wielerwedstrijden zoals het 
wereldkampioenschap of de Ronde van Frankrijk. Recente internati-
onale successen van welluidende ‘nationale’ teams als de Red Lions 
(hockey), de Belgian Cats (basketbal) of de Yellow Tigers (volleybal) 
zijn onmiskenbaar krachtige identiteitssymbolen van de Belgische 
natie. Dat geldt zeker voor de Rode Duivels, het Belgische natio-
nale voetbalteam. Sommige politici en opiniemakers zagen in de 
populariteit van de ‘Gouden Generatie’ van de jaren 2010 – nummer 
1 op de FIFA-ranking – zelfs het begin van een nieuwe belgitude, met 
Vincent Kompany die het in een tweet opnam tegen Bart De Wever 
als boegbeeld. Maar ook hier loert het 90-minuten-nationalisme om 
de hoek. In de veel minder succesvolle jaren 2000 was de selectie van 
spelers voor het team vaak het onderwerp van discussies met een 
communautaire tint, en opperden sommige Vlaams-nationalistische 
politici zelfs het idee van een eigen, Vlaams nationaal team.

Het mag duidelijk zijn: voor historici, sportwetenschappers en 
politicologen met een interesse voor de vervlechting tussen sport, 
Vlaamse beweging en Vlaamse identiteit wachten nog vele open 
onderzoeksdoelen. [stijn knuts, hans vangrunderbeek & pascal 
delheye]

Eind jaren 1920 groeide ook binnen nogal wat sportverenigingen de onvrede met de 
taalkwestie en splitsten verschillende Vlaamse afdelingen zich af van de voorheen unitaire 
bonden. De eerste autonome Vlaamse sportorganisatie die zo ontstond was de turnorganisa-
tie Vlaamsch-Nationale Blauwvoetbond. [ADVN, VBRB1511]
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In mei 2023 zal het MAS een nieuwe, vaste 
tentoonstelling openen over Antwerpen en 
de Tweede Wereldoorlog. De tentoonstelling 
zal zich niet beperken tot de grote politieke 
en militaire verhalen. Vooral de persoonlijke 
beleving van alle Antwerpenaren in de oor-
logsjaren zal in beeld komen. Daarom roept 
het MAS jouw hulp in.

De Tweede Wereldoorlog heeft een enorme 
impact gehad op de havenstad Antwerpen. 
Door de haven was Antwerpen militair 
strategisch belangrijk en was het een diverse 
metropool, met een grote Joodse aanwe-
zigheid. Door de vervolging van Joden en 

andersdenkenden 
en door het militaire 
geweld kwamen 
ongeveer 25 000 
Antwerpenaren om. 
Dat hoge dodencij-
fer maakt nog niet 
duidelijk hoe Antwer-
penaren de vier jaar 
van Duitse bezetting 
van dag tot dag 
beleefden. Hoewel in 
archieven en musea, 
zoals het ADVN, al 
heel wat wordt bewaard over de Tweede 

Wereldoorlog, bewaren ook veel 
mensen thuis nog persoonlijke 
objecten en herinneringen uit de 
oorlogsjaren. 

Het MAS vraagt om jouw per-
soonlijk erfgoed te delen en bij 
te dragen aan de nieuwe ten-
toonstelling die in beeld brengt 
hoe Antwerpenaren, in al hun 
verscheidenheid, de oorlog dage-
lijks beleefden. Hoe veranderde 
bijvoorbeeld het schoolleven, 
het leven van kinderen en het 
verenigingsleven vanaf 1940? Wat 
gebeurde er met je werk of je 
bedrijf tijdens de oorlog? Hoe ging 
jij of je familie om met de Duitse 
bezetter, in het begin van de oor-
log en later? Welke vervolging of 
welk geweld maakte jouw familie 
mee? Wat gebeurde er met familie-
rituelen als geboorte, huwelijk en 
overlijden?

oproep
Het MAS gaat op zoek naar het persoonlijke oorlogsverleden

ONDERZOEK

Linda De Waet gaf het MAS inzage in brieven, foto’s en docu-
menten van haar grootouders tijdens de Tweede Wereldoor-
log. Dankzij de hulp van het MAS komt ze ook meer te weten 
over hun oorlogsverleden. 

Het MAS is op zoek naar een brede waaier 
van foto’s en (ego)documenten van vlak voor, 
tijdens en na de oorlog (periode 1938-1947) 
in Antwerpen. Maakte je zelf de oorlog in 
Antwerpen mee? Vertel dan je verhaal, want 
dan ben jij een van de laatste getuigen. 
Maakten je ouders, grootouders of andere 
familieleden de oorlog mee? Dan bewaar je 
misschien nog hun (familie)foto’s, documen-
ten, een brief, een dagboek of voorwerpen 
uit de oorlogsjaren? Neem contact op met 
het MAS langs: 
mas@antwerpen.be of 03-338 44 00. 
Meer weten: 
https://www.mas.be/nl/oproepWOII.

Het MAS en zijn partners danken je alvast 
hartelijk voor je bijdrage aan het onderzoek 
naar en de bewaring van (tastbare) herin-
neringen aan de Tweede Wereldoorlog in 
Antwerpen. [leen beyers, mas]
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het archief als paradijs 
Een korte documentaire met Stefan Hertmans

ONDERZOEK

In 2020 schrijft Stefan Hertmans de 
roman De opgang. Het boek, waarin 
het leven en collaboratieverleden van 
Willem Verhulst als een rode draad 
doorheen loopt, vertelt hoe de gezins-
leden de keuze van echtgenoot en 
vader beleven. Omdat de familie heel 
wat geschreven archief heeft achter-
gelaten en bewaard, kan Hertmans 
de geschiedenis van het gezin vrij 
goed reconstrueren. Maar hoe doet 
een schrijver dat juist? Hoe brengt hij 
oude dagboeken en vergeten memoi-
res weer tot leven en vertolkt hij 
geschreven woorden naar een roman? 
Het blijkt geen eenvoudig proces: als 
romancier bewandel je al te vaak de 
dunne scheidingslijn tussen fictie en 
non-fictie. Wij wilden daar graag 

eens het fijne over weten en 
vroegen het Stefan Hertmans 
zelf in een uitgebreid inter-
view. Uit dit gesprek vloeide de 
kortfilm ‘Het archief als para-
dijs’, waarin we op zoek gaan 
naar hoe archief schrijvers kan 
inspireren en welke betekenis 
zij aan woorden uit het verleden 
(kunnen) geven. De film is een 
productie van Las Belgas, onder 
regie van Jimmy Kets en kan 
worden herbekeken op onze 
website of langs  
vimeo.com/505213622. 
Het volledige interview met 
Stefan Hertmans kan u lezen in 
het nieuwste nummer van WT 
(2021/1). [sophie gyselinck]
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Het ADVN zet sinds een aantal jaar volop 
in op de digitalisering van zijn collectie en 
zijn collectiewerking. Het Tegenlicht-project, 
dat wordt uitgevoerd van maart 2021 tot 
december 2023, komt tegemoet aan beide 
aspecten. In samenwerking met FOMU 
(Fotomuseum Antwerpen), KOERS (Museum 
van de Wielersport) en Meemoo (Vlaams 
Instituut voor het Archief ) wil het ADVN 
circa 300 000 fotonegatieven digitaliseren 
en deze met behulp van geautomatiseerde 
beeldherkenning meer in detail inventarise-
ren dan bij een gebruikelijke inventarisatie 
mogelijk is. De technieken die gedurende 
het project ontwikkeld worden, zullen ook 
duurzaam verankerd worden in de werking 
van de betrokken erfgoedinstellingen. De 
fotonegatieven worden geselecteerd uit 

digitaliseringsproject 
Tegenlicht 

de fotocollecties van de projectpartners: 
voor het ADVN gaat het over iets meer dan 
100 000 negatieven afkomstig uit de archie-
ven van fotografen Danny 
Cortier (Studio Dann), 
Werner Vandenberghe 
(Foto Wevako) en Hendrik 
Vanlerberghe (Foto en 
Film bvba). De foto’s 
brengen honderden 
Vlaamsgezinde manifes-
taties en betogingen van 
de jaren 1950 tot 2010 in 
beeld en zullen vanaf 
2023 toegankelijk zijn in 
de onlinecatalogus van 
het ADVN. Het project 
komt tot stand met de 

nieuwe publicaties 
NISE Essays

NISE (National Movements and Intermediary 
Structures in Europe) heeft twee nieuwe 
nummers toegevoegd aan haar NISE-Essay 
reeks. Nummer 5 is een essay van Xosé M. 
Núñez Seixas op basis van zijn NISELecture 
die in Antwerpen plaatsvond in 2019 over 
de geschiedenis van Catalaans nationa-
lisme: Catalan Nationalism and the Quest for 
Independence in the Twenty-First Century: A 
Historical Perspective. In het zesde nummer 
in de serie gaat Chantal Kesteloot dieper 
in op de Waalse beweging, en de discus-
sies in de beweging omtrent federalisme 
en Waals activisme tijdens en na de Eerste 
Wereldoorlog. Beide essays zijn in het ADVN 
verkrijgbaar. [kasper swerts]

Xosé M. Núñez Seixas, Catalan 
Nationalism and the Quest for 
Independence in the Twenty-First 
Century: A Historical Perspective, 
Antwerp, 2020, NISE-Essay, 5, 60 
pp., ill., ISBN 9789082684056.

Chantal Kesteloot, Walloon Fede-
ralism or Belgian Nationalism?
The Walloon Movement at the End 
of the First World War, Antwerp, 
2021, NISE-Essay, 6, 56 pp., ill., 
ISBN 9789082684049.

financiële steun van de Vlaamse overheid in 
het kader van de inhaalbeweging digitale 
collectieregistratie. [tom cobbaert]
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Inhoud 2021/1

oproep 
100 jaar VTB

VOOrWOOrd

Bruno De Wever, Gebuisd voor de canon van 
Vlaanderen: Willem Verhulst en de Vlaamse 
Demokraten.

BijdraGeN

Edi Clijsters, Volks-
unie / Vlaamse 
Demokraten 1965: 
van "vurig begeerde 
eendracht" naar "mis-
dadige broederstrijd". 
Deel 1.

fOrum

Marc Boone, Geschiedenis en geschied-
schrijving als gewillige dienstmaagden van 
de politiek? Casus: de historische canon van 
Vlaanderen.

fOrum

Aragorn Fuhrmann & Winne 
Gobyn, "Je kunt de wind niet 
filmen, maar wel de bomen die 
buigen." Interview met Stefan Hert-
mans over 'De opgang'.

NieuWe uiTGaVeN

U kunt zich abonneren op WT door over-
schrijving van het abonnementsgeld op 

rekeningnummer  Be80733021529077 
[Bic kredBeBB].

Abonnementsgeld:
– binnenland: 30 euro
– buitenland: 40 euro

– steunabonnement: 75 euro
- afzonderlijk nummer: 10 euro

meer info langs: www.wt.be

In 2022 viert de Vlaamse Toeristenbond (VTB-
VAB) – nu vtbKultuur – haar honderdjarig 
bestaan. Om dit jubileum in de bloemetjes 
te zetten organiseren het ADVN en vtb-
Kultuur volgend jaar een tentoonstelling. 
Onderzoek naar de geschiedenis van de 
vereniging heeft al ontelbare schatten aan 
het licht gebracht, maar heeft ook duidelijk 
gemaakt dat er nog veel te ontdekken is bij 
(oud)-leden: we willen langs deze kant nog 
eens een warme oproep doen aan iedereen 
om zijn/haar ervaringen met VTB-VAB met 
ons te delen. Heb je ooit deelgenomen 
aan een (bonds)reis, ben je ooit reisleider 
geweest, heb je ooit aan een VTB-VAB acti-
viteit deelgenomen of heb je nog VTB-VAB 
archief op zolder staan? Aarzel dan niet om 
ons te contacteren langs onderzoek@advn.
be. [kasper swerts]

Romsdale, Noorwegen. [ADVN, Archief VTB/VAB (AC453)]
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erfgoeddag 2021

Elk jaar kijkt het ADVN reikhalzend uit naar 
de laatste zondag van april. We vieren dan 
traditiegetrouw de Erfgoeddag en de ope-
ning van een nieuwe expo. Helaas besliste de 
wereldgezondheid er vorig jaar anders over. 
De Erfgoeddag werd met een jaar uitgesteld, 
zo ook onze geplande expo Als de avond valt. 
Omdat we ook vandaag nog steeds geen 
helder zicht hebben op onze gezamenlijke 
toekomstige perspectieven, gaat het ADVN 
dit jaar voluit voor virtuele alternatieven. 

Benieuwd welke 
online-activiteiten dat 
dan zijn? Hou onze 
website in het oog of 
volg ons op Facebook 
en Instagram. Voor de 
Erfgoeddag 2022 met 
het thema Onderwijs 
zullen we er meer 
staan dan ooit tevo-
ren. [redactie]

Op 12 juni 2021 organiseren de 
Koninklijke Oudheidkundige 
Kring van het Land van Waas, het 
stadsarchief van Sint-Niklaas, de 
Erfgoedcel Waasland en het ADVN 
de studiedag Frantz Van Dorpe 
(1906-1990) – Ondernemer, politicus 
en zo veel meer. Op die dag zullen 
verschillende historici-onderzoe-
kers diverse aspecten uit het leven 
van Van Dorpe belichten. Van 
Dorpe was vooral gekend om zijn 
ondernemerschap. Als industrieel 
vervulde hij functies in het Belgisch 
Benelux-comité, het Vlaams Econo-

studiedag frantz van dorpe (1906-1990) 
Ondernemer, politicus en zo veel meer

misch Verbond en België in de Wereld. In de 
politieke wereld bewandelde hij zeer verschil-
lende paden. Zo bekleedde Van Dorpe tijdens 
de jaren dertig een leidinggevende rol bij het 
Verdinaso om vervolgens tijdens de Tweede 
Wereldoorlog toe te treden tot het verzet. Tij-
dens de jaren zestig engageerde Van Dorpe 
zich opnieuw in de politiek, bij de Christelijke 
Volkspartij. In Sint-Niklaas werd hij in 1965 tot 
burgemeester benoemd. 11 jaar lang bleef 
hij de burgervader van de ballonstad. Zijn 
archief werd recent overgedragen aan de 
Stad Sint-Niklaas. Meer praktische informatie 
over de studiedag vanaf 1 mei op: 
www.kokw.be. [redactie]
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"gevangenschap was deel van de poolse cultuur"

DENKWOORD

dirk rochtus | voorzitter van het advn

‘Luctor et Emergo’, de wapenspreuk van Zeeland over worstelen om 
dan te herrijzen, zou ook op Polen kunnen slaan. Het Pools-Litouwse 
Gemenebest was achtereenvolgens in 1772, 1793 en 1795 opgedeeld 
tussen Oostenrijk, Pruisen en Rusland. De drie Poolse Delingen had- 
den Polen als staat van de kaart geveegd. Maar de Poolse natie over- 
leefde in haar taal en katholieke geloof. Ze vormt een voorbeeld van 
een natie die onvermoeibaar naar het staat-worden heeft gestreefd. 
Een opstand van de Polen in november 1830 tegen het Russische 
bewind heeft zelfs indirect België gered. De tsaar moest nu tegen 
hen de troepen inzetten die hij oorspronkelijk voorzien had om de 
Belgische Revolutie neer te slaan. En er is nog iets wat Polen en Vlaan- 
deren als naties binnen respectievelijk Rusland en België gemeen 
hadden. In 1916, midden in de Eerste Wereldoorlog, ‘schonk’ de 
Duitse bezetter zowel Russisch-Polen als Vlaanderen een universiteit 
in de eigen taal, respectievelijk in Warschau en Gent. De ‘Polenpolitik’ 
van de Duitsers vond haast een parallel in de ‘Flamenpolitik’.1

De Poolse nationalisten bleven dromen van de heroprichting van 
een eigen staat. Twee groepen wedijverden met elkaar om de juiste 
richting, letterlijk en figuurlijk. Die rond Roman Dmowski wilde Polen 
uitbreiden naar het westen, met Pommeren, Silezië en Oost-Pruisen 
erbij als ‘oer-Poolse grond’. Tegenover Dmowski stond maarschalk 
Jozef Piłsudski (1867-1935) die de grenzen van Polen zo ver moge-
lijk naar het oosten wilde verleggen. Nauwelijks heropgericht als 
staat zag Polen zichzelf al in 1919 verwikkeld in een oorlog met de 
Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek. Het Poolse 
staatshoofd Piłsudski was in het voorjaar begonnen met het inpal-
men van territorium dat ooit nog tot het opgedoekte Gemenebest 
had toebehoord. De Russen sloegen terug. Lenin, de grondlegger 
van de Sovjetstaat, droomde er tegelijkertijd van om de vonk van 
het socialisme via Polen als brug naar het Westen te doen oversprin-
gen. De Sovjettroepen belegerden in augustus 1920 Warschau, maar 
Piłsudski wist hen terug te dringen. Het ‘Wonder van Warschau’ (in 
het Duits ‘Das Wunder an der Weichsel’, in het Pools ‘Cud nad Wisłą’ 
naar de gelijknamige rivier) was geschied. Op 18 maart 1921, precies 
honderd jaar geleden, ondertekenden Polen en Rusland de Vrede 
van Riga. Polen had zijn grens naar het oosten kunnen opschuiven 
en omvatte ook delen van wat tot het huidige Litouwen, Wit-Rusland 
en Oekraïne behoort. Uiteindelijk zouden de verwikkelingen van de 
Tweede Wereldoorlog Dmowski postuum gelijk geven. In 1945 werd 

Polen ten koste van Duitsland westwaarts ‘verplaatst’ tot aan de Oder 
en de Neisse. Stalin had zijn wil kunnen doordrukken. 
Piłsudski trok zich in 1923 terug in de villa ‘Milusin’ in Sulejówek bij 
Warschau. Na een intermezzo van drie jaren greep hij weer de macht 
om tot aan zijn dood in 1935 met sterke hand over Polen te heersen. 
De Poolse staat had enkele jaren geleden opdracht gegeven om op 
het grondstuk van de villa een Piłsudski-museum op te richten. Het 
gebouw telt drie ondergrondse verdiepingen waarin het verhaal 
van Piłsudski en Polen uit de doeken wordt gedaan. Een deel van de 
tentoonstelling draagt het opschrift ‘De gevangenschap was deel van 
de Poolse cultuur’, een citaat van de Poolse staatsman die als natio-
nalist en revolutionair vijf jaar gevangenschap in Siberië uitboette 
na een aanslag op de tsaar. Stichtend directeur Robert Supeł ziet 
het museum ook als een ‘plaats van vorming’.2 Een groot deel van de 
vroege correspondentie van Piłsudski ontbreekt echter nog. Op het 
einde van de Tweede Wereldoorlog had het Rode Leger ze overge-
bracht naar Moskou waar ze nu nog altijd in het archief rust.

(1) Zie ook K. Loockx, Een nieuwe kijk op de Vlaamse Hogeschool. De Duitse bezettingspoli-
tiek en de universiteiten van Gent en Warschau tijdens de Eerste Wereldoorlog in een transna-
tionaal perspectief, in: WT, jg. 74, 2015, nr. 2, pp. 142-167. 
(2) G. Gnauck, Dem Vater der polnischen Unabhängigkeit, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
15.02.2021. 

Standbeeld van Jozef Piłsudski in Warschau. [Wikimedia Commons]
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