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VOORWOORD

met vallen en opstaan

Het lezen van de bijdrage van archivaris Jens Bertels over het archief 
van Hugo Rau en zijn aandeel in de uitbouw van de Nederlandsta-
lige culturele aanwezigheid in Brussel voelde voor mij een beetje 
als thuiskomen. Door het jarenlange werken in en over Brussel 
voor BRIO, het VUB-onderzoekszoekscentrum over de hoofdstad en 
tegelijk voor het AMVB is een innige band gegroeid. Door journalist 
Walter Zinzen werd Brussel ooit als een “moeilijk lief” omschreven. 
Moeilijk, maar het blijft een lief. Dat je graag ziet. Deze houding bleek 
ook die van Hugo Rau die met de voorstellingenreeks ‘Ontdek de 
Wereld’ hoge toppen scheerde. Tot hij door een dominant Franstalige 
directie van het Paleis voor Schone Kunsten aan de deur werd gezet. 
Rau zou voortaan bezieler worden van De Brakke Grond en dus in 
een andere hoofdstad met succes de Vlaamse aanwezigheid gaan 
vertegenwoordigen.

Ook met de bijdrage van archiefmedewerker Sam Bordon over 
schrijfster Maria Rosseels in de reeks over Boekengilde De Clauwaert 
passeren we in Brussel. Maria Rosseels was in 1976 een van de onder-
tekenaars van de Verklaring van de Acht. Samen met Louis Paul Boon, 
André Demedts, Marnix Gijsen, Hubert Lampo, Gerard 
Walschap, Albert Westerlinck en Anton Van Wilderode 
riep zij met dit manifest op tot de begrenzing van Brus-
sel tot 19 gemeenten. Samen met het respecteren van 
de taalgrens werd het als noodzakelijke voorwaarde 
omschreven voor een vreedzaam samenleven van 
Vlamingen en Walen.

Hoofdarchivaris Tom Cobbaert bespreekt in dit num-
mer de handel en wandel van Frans de Hoon, wiens 
archief recent werd ontsloten. De Hoon was actief in 
Jong Dinaso, de SS-Vlaanderen en DeVlag. Na de  
bevrijding wordt De Hoon voor collaboratie veroor-
deeld en volgt een periode van internering. Vanaf de 
jaren 1960 ging hij zich inzetten voor de Beweging 
voor de Verenigde Staten van Europa (BVSE), waar 
Hugo Rau ook nog korte tijd bij betrokken was als 
hoofdredacteur van het tijdschrift Europa Eén. Dit 
Europees engagement was er bij meer vroegere 
Dinaso’s. Het was ook aanwezig bij Frantz Van Dorpe, 

CVP-burgemeester van Sint-Niklaas van 1965 tot 1976 en tijdens 
het interbellum een sleutelfiguur bij Verdinaso. Frantz Van Dorpe 
genoot recent heel wat onderzoeksaandacht onder meer door een 
studiedag in Sint-Niklaas, waaraan ook het ADVN meewerkte. In het 
nawoord reflecteert ADVN-voorzitter Dirk Rochtus over historicus 
Christoph Steding en zijn bedenkingen bij de Europese Rijksge-
dachte.

In dit nummer bieden we u veel interessante leesstof en verwijzin-
gen naar nog meer, maar er zijn ook al plannen om elkaar opnieuw in 
levende lijve te ontmoeten. Iedereen is van harte welkom op Open 
Monumentendag op zondag 12 september en ook eerder kan u al bij 
ons terecht voor opzoekwerk in de leeszaal (na afspraak) of voor een 
bezoekje aan de Juffertuin.

Bij het onderhoud van onze depots is een ongeluk gebeurd. Onze 
medewerkster Marina viel van een ladder en brak schouder en heup. 
Ze herstelt goed – stapje voor stapje. Bij deze wensen we haar veel 
beterschap en liefs. Voor Marina: voor ons val je altijd op. [ann mares]
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COLLECTIE

hugo rau, ontdek de wereld en het nederlandstalig brussel

Er zijn veel onderwerpen die binnen de Vlaamse beweging 
hevige discussies opwekken. De relatie tussen de hoofdstad van 
dit land en de Vlaamse Gemeenschap is er een van. Een inte-
ressant hoofdstuk uit het verhaal over Brussel en de Vlaamse 
beweging is dat van Ontdek de Wereld en Hugo Rau. Het recent 
geschonken en geïnventariseerde archief van Hugo Rau levert 
hiertoe een uitstekende bron.

De oprichting van de Exploration du Monde en Ontdek de Wereld
In 1950 startte Exploration du Monde onder de vleugels van de 
Association pour la Diffusion Artistique et Culturelle in wat vandaag 
Bozar en toen het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel heette. 
Exploration du Monde toonde reisfilms, begeleid met voordrachten 
en commentaar van de cineasten-explorators. De activiteiten waren 
een groot succes en de vraag naar een gelijkaardig Nederlandstalig 
initiatief bleef niet uit. Zeker toen de activiteiten van Exploration du 
Monde zich over het hele land verspreidde, inclusief de voornaamste 
Vlaamse steden, werd de roep luider. In 1952 startte men daarom met 
Ontdek de Wereld. Aanvankelijk bleef het beperkt tot een Neder-
landstalige introductie bij Franstalige films, maar nadien kwam ook 
het werk van Vlaamse explorators aan bod. Ontdek de Wereld bleef 
desalniettemin nog lange tijd functioneren als weinig verzelfstan-
digde pendant van Exploration du Monde. Dit begon te veranderen 
bij de deeltijdse aanstelling van Hugo Rau in 1967 als beheerder van 
Ontdek de Wereld. 

Na de aanstelling van Rau en De Roose breidde het aanbod van Ontdek de Wereld uit en 
groeide de belangstelling. [ADVN, D20412(3/1)]

Hugo Rau en Marjet De Roose, de dragende krachten van Ontdek de Wereld, samen op een 
evenement. [ADVN, VFB1648/1]
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In 1968 werd de aanstelling voltijds en later vervoegde ook Marjet De 
Roose het team. Deze ontwikkeling resulteerde in gestegen kwaliteit, 
meer voorstellingen en bovendien een groeiende belangstelling.

Toch is Ontdek de Wereld geen rimpelloos succesverhaal. De werking 
werd getekend door een moeizame relatie tussen Rau en de beheer-
ders, wederzijds wantrouwen, schendingen van de taalwetten, de 
nefaste werksfeer in het Paleis voor Schone Kunsten voor Vlamingen, 
communautaire spanningen en twisten over de financiële situatie en 
de subsidiegelden. Rau legde het vast in talloze nota’s en in neerge-
schreven verslagen van gesprekken met collega’s en beheerders.

De moeilijke situatie in het Paleis voor Schone Kunsten zorgde ook 
binnen Ontdek de Wereld voor problemen. In 1975 groepeerden 
verschillende cineasten zich onder de naam Vlaamse Explorators. 
Ze wensten niet langer in het ‘franskiljonse’ milieu van het Paleis 
voor Schone Kunsten te werken en wilden dat Ontdek de Wereld 
het Brusselse Paleis verliet. Directeur Rau zag dit echter niet zitten: 

“dan valt een brok Vlaamse aanwezigheid in Brussel weg. Dan trekken 
wij ons terug en zijn we deserteurs". Rau erkende zelf dat het gemak-
kelijker zou zijn om elders de werking te ontplooien, maar dat zou 
volgens hem geen vooruitgang betekenen. Rau was van mening dat 
er gestreden moest worden voor Nederlandstalige activiteiten in 
Brussel en het Paleis voor Schone Kunsten. Hij erkende de moeizame 
werking, maar achtte het noodzakelijk.

Hulp van buitenaf
Rau stond zeker niet alleen in de strijd rond Ontdek de Wereld. 
Verschillende personen en organisaties lieten zich meermaals gelden. 
Ten eerste is er de Werkgroep Taalgebruik van het Algemeen-Neder-
lands Verbond (ANV). Zij stelde zich in deze en andere casussen op 
als een soort waakhond voor wantoestanden en overtredingen op 
het vlak van taalgebruik. Etienne Wieme (ook bekend als voorzitter 
van het Vlaams Komitee voor Brussel van 1983 tot 1990) was er de 
zeer ijverige voorzitter van. Hij stuurde meerdere brieven naar volks-

vertegenwoordigers, de Nederlandse Commissie voor de Cultuur, de 
pers en het Vast Comité voor Taaltoezicht, maar hij bereidde ook par-
lementaire vragen voor en werkte samen met Rau om de taalsituatie 
te verbeteren. Ondanks de constructieve samenwerking eiste Wieme 
bij Rau, geregeld op tamelijk felle manier, duidelijkheid over de 
situatie en verandering. Het toont aan hoe gedreven Wieme te werk 
ging. Zo schreef hij na incidenten onder andere: “als U ons geen klaar 
en duidelijk antwoord verstrekt, zullen we nodige wettige maatregelen 
nemen”. De werkgroep vergaarde informatie, klaagde aan, probeerde 
de problemen in het openbaar te brengen en voerde de druk op om 
veranderingen door te voeren.

Rau maakte verslagen van gesprekken met collega’s en bewindvoerders. Zo documenteerde 
hij nauwgezet de gang van zaken. [ADVN, D20413(1/1)]
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Ten tweede zijn er de acties van de Vlaamse Militanten Orde (VMO) 
en voornamelijk het Taal Aktie Komitee (TAK), die de Franstalige 
voorstellingen van Exploration du Monde in Vlaanderen saboteerden. 
Twee voorbeelden zijn de verstoorde voorstellingen in de Antwerpse 
dierentuin in 1972 en in de Gentse Opera in 1973. Strijdmiddelen 
waren toespraken, borden, maar ook het uitschakelen van de 
elektriciteit of het werpen van voetzoekers. Een belangrijke figuur in 
deze TAK-acties was Raymond Babylon. Hoewel ze publieke aandacht 
genereerden, maakten ze het intern niet altijd gemakkelijker voor 
Rau. Beheerder Jozef Van 
Hoeck dreigde zelfs met 
het einde van Ontdek de 
Wereld als het nog eens tot 
incidenten kwam bij een 
voorstelling in Antwerpen. 
Rau zou de bewuste nota 
gebruiken bij zijn pleidooi 
tegen zijn ontslag in 1977.

Ten derde was er het Komitee Paleis voor Schone Kunsten. In dit 
comité zetelden, op initiatief van Etienne Wieme, vier parlementai-
ren die de situatie in het Paleis aankaartten. Belangrijkste naam in 
het comité was Willy Kuijpers. Zijn aanwezigheid en parlementair 
netwerk gaven het comité het nodige gewicht, onder andere bij de 
oprichting van Ontdek de Wereld als zelfstandige vzw met burelen 
in de Anderlechtse Veeweidestraat (in de kantoren van de Centrale 
van het Brusselse Amateurtoneel). Het was ook vooral hij die het 
weerwerk leverde. Het comité stelde onder andere parlementaire 

vragen en pleitte voor het 
terugdraaien van het ontslag 
van Hugo Rau en Marjet De 
Roose in 1977.

Het ontslag en het vervolg
Rau schetste zelf drie opties 
voor de Vlaming in het Paleis 
voor Schone Kunsten: het 
treffen van compromissen 
waarbij toegevingen gedaan 
werden aan de Franstali-
gen, zich laten kleineren 
en pesten zonder reactie 
of weerstand te bieden en 

TAK was zeer actief tegen de voorstellingen van Exploration du Monde in Vlaanderen en 
saboteerde waar mogelijk om de organisatie te verstoren en het probleem onder de aandacht 

te brengen. Tegelijkertijd streed het mee voor de belangen van de Nederlandstalige cultuur in 
Brussel. [ADVN, D20415(4/7)]

Beheerder Jozef Van Hoeck dreigde 
in deze nota met het opdoeken van 

Ontdek de Wereld bij nieuwe inciden-
ten rond Exploration du Monde in 

Vlaanderen. [ADVN, D20415(4/5)]
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vroeg of laat om drogredenen aan de deur te worden gezet. Dat zijn 
dienstverband zou eindigen in een ontslag verbaast dus allerminst. 
Het archief bevat er een lijvig dossier over.

Zijn ontslag zou echter niet het einde van Ontdek de Wereld 
betekenen. Het Komitee ijverde voor 
het terugschroeven van het besluit 
en toen dat niet lukte, werd werk 
gemaakt van de oprichting 
van een zelfstandige vzw die 
een gelijkaardige werking 
zou ontplooien. Het eerste 
seizoen van de vzw begon 
op 1 oktober 1978, met Hugo 
Rau als “Hoofd van Dienst”. 
De werking verliep echter 
allesbehalve vlot, zoals ook 
door Rau zelf uiteengezet 
in zijn nota Diagnose van de 
Toestand. Bij de analyse van 
de ontplooide activiteiten 
noteerde hij dan ook dat er 
niet veel reden voor opti-
misme was. Volgens Rau was 
er te weinig coördinatie, zeker 
nadat de Raad van Bestuur in 
april 1979 besliste dat er geen 

“Hoofd van Dienst” meer zou 
zijn. Wat zeker ook mee-
speelde, was de concurrentie 
van de Vlaamse Explorators. 
Ook de nieuwe locatie en het 
verlies van de overvleugeling 
door het Paleis voor Schone 
Kunsten speelden een rol. 
Naast heel wat moeilijkheden 
biedt een dergelijke moeder-
organisatie ook zichtbaarheid 
en logistieke voordelen.

De werkzaamheden van Rau bij de vzw werden in september 1979 
gestopt. Na de Vlaamse aanwezigheid in Brussel, zou Hugo Rau de 
landgrens oversteken en als stafmedewerker van het net opgerichte 
De Brakke Grond de Vlaamse cultuur in Amsterdam gaan verte-
genwoordigen. Rau werkte er vanaf het ontstaan van het Vlaamse 

cultuurhuis tot aan zijn pensioen. De Brakke Grond viert dit jaar 
haar 40-jarige bestaan.

Nederlandstalig 
cultuuraan-
bod in de 
hoofdstad

Hugo Rau 
en Marjet De 

Roose waren 
werkzaam 

bij Ontdek de 
Wereld in een 

moeilijke periode 
voor de Neder-

landstalige culturele 
aanwezigheid in 

Brussel. Het waren 
de eerste jaren van 

de uitbouw en de 
stijgende reputatie, 
met de manifestatie 

van vele belangwek-
kende culturele huizen 

en spelers. Achteraf lijken 
de gepresteerde ver-
wezenlijkingen soms 

vanzelfsprekend, maar dat 

Rau, De Roose en hun medestanders 
legden zich niet zomaar neer bij het 
ontslag in 1977. In verschillende nota’s 
probeerden ze de beheerders tevergeefs 

op andere gedachten te brengen. [ADVN, 
D20415(2/1)-(3/1)]
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Bronnen bij deze bijdrage:
Archief Hugo Rau (BE ADVN AC690); S. De Parmentier, Vereniging en identiteit: De op- 
bouw van een Nederlandstalig sociaal-cultureel netwerk te Brussel (1960-1986), Brussel, 1988; 
A. Mares, Contact- en Cultuurcentrum Brussel (CCC), 2021, op: https://nevb.be.

zijn ze allerminst. Het opeisen van een plek verloopt zelden zonder 
fricties en reacties. Zo ook bij de Vlaamse aanwezigheid in Brussel. 
Er was veel in beweging, maar alles was nog pril en het waren de 
jaren van het Front démocratique des francophones (FDF) en hun 
virulente anti-Vlaamse ingesteldheid. De toepassing van de taalwet-
ten liep om het zacht uit te drukken nog niet  van een leien dakje en 
werd ook hevig gecontesteerd door Franstalig Brussel met het FDF 

nadrukkelijk voorop. Moedwillige schendingen waren niet vreemd 
en ook in officieel tweetalige instellingen als het Paleis voor Schone 
Kunsten was het niet altijd eenvoudig werken.

Ondanks deze moeilijkheden ontwikkelde Ontdek de Wereld een 
succesvolle en gesmaakte werking en ging Rau, zoals eerder aan-
gehaald, niet in op de heraansluitingsvoorwaarde van de Vlaamse 
Explorators omdat deze inhield dat het Paleis voor Schone Kunsten 
en daarmee misschien Brussel verlaten werd. Het was moeilijk wer-
ken, maar de inspanning moest geleverd worden. Een inspanning 
waar Rau en De Roose hoegenaamd niet alleen voor stonden. Vanaf 
de jaren 1970 kreeg het Vlaamse sociaal-cultureel verenigingsleven 
in Brussel namelijk een aanzienlijke impuls. Structuren, organisaties 
en actoren manifesteerden zich met succes en een nieuwe dyna-
miek met een toegenomen zelfbewustzijn tekende zich af. In 1972 
was er bijvoorbeeld de oprichting van de Nederlandse Commissie 
voor de Cultuur (NCC), het overheidsorgaan dat de uitbouw van het 
verenigingsleven coördineerde en (financieel) ondersteunde. Er was 
bovendien onder meer de oprichting van de Centrale van het Brus-
selse Amateurtoneel in 1973, het Karel Bulsfonds in 1975, de Openbare 
Hoofdstedelijke Bibliotheek in 1976, de organisatie van Mallemunt in 
de jaren 70, de eerste editie van het Kaaitheater als theaterfestival in 
1977 en de aankoop van de Ancienne Belgique door staatssecretaris 
Vic Anciaux in 1977. Maar bijvoorbeeld ook het Eerste Congres van 
de Brusselse Vlamingen, dat de verbetering van de levenskwaliteit 
van de Vlaming in Brussel vooropstelde, vond in deze periode plaats. 
En zo kunnen we nog wel even doorgaan. De resultaten van deze 
inspanningen zijn er nu nog. Met een beetje epidemiologisch geluk 
kunnen we binnenkort weer van die zeer rijke en levende erfenis 
genieten. [jens bertels]

De jaren 70 waren broeierige jaren voor Vlaams Brussel. De Nederlandstalige structuren 
groeiden, maar de tegenreactie was niet mals. 1976 was bijvoorbeeld het jaar waarin de 
Schaarbeekse lokettenkwestie tot een kookpunt kwam. TAK was alomtegenwoordig met 
protesten. Drie maanden na deze betoging bond burgemeester Nols in. [ADVN, VAFA1046]
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boekengilde de clauwaert en de vergeten schrijvers
Barones Maria Rosseels

In ADVN-Mededelingen 71 startte ik met een 
reeks over auteurs die publiceerden bij de 
uitgeverij De Clauwaert. Deze uitgeverij 
werd opgericht kort na de Tweede Wereld-
oorlog specifiek voor auteurs die een 
publicatieverbod werd opgelegd. Jaren later 
kwam De Clauwaert los van zijn oorspron-
kelijke bedoeling en ging vooral de Vlaamse 
literatuur promoten. Het publiceerde 
boeken van veelbelovende, 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 ech-
ter ook heel wat auteurs die minder bekend 
in de oren klinken. Na Rose Gronon is het de 
beurt aan Maria Rosseels.

Maria Rosseels wordt geboren op 23 oktober 
1916. Haar eerste levensjaren brengt ze door 
in de Goedendagstraat in Borgerhout, de 
straat waar ook Herman Van den Reeck 
woonde. De dood van de Vlaamse student 
blijkt impact te hebben op de jonge Maria. 

In haar literaire œuvre 
zal ze er tweemaal 
expliciet naar verwijzen: 
in Elisabeth en in Het 
Oordeel. Ze leert vroeg 
lezen en spendeert haar 
jeugd met de verhalen 
van Abraham Hans en de 
gebroeders Grimm. Het 
gezin verhuist een aantal 
keren, maar blijft in de 
Antwerpse provincie 
wonen. In 1938 studeert 
Maria af als regentes 
snit en naad en geeft 
ze enkele jaren les in 
Gierle. Maar het schrijven 
trekt haar aan: tussen 
19 september 1937 en 

10 mei 1939 werkt ze geregeld mee aan het 
katholieke dagblad De Courant. Ze legt zich 
meer en meer toe op de journalistiek en het 
literaire. 

In 1947 wordt Maria redactrice voor Het 
Nieuwsblad en begint ze ook voor De 
Standaard te schrijven. Het is Maurits Van 
Haegendoren die haar bij deze laatste 
krant binnenloodst. Met hem werkt Maria 
jarenlang voor het tijdschrift van het Vlaams 
Verbond van Katholieke Scouts, waar Van 
Haegendoren als verbondscommissaris 
functioneert. Bij De Standaard verzorgt Maria 
Rosseels filmrecensies en werkt ze geregeld 

COLLECTIE

In het najaar van 1959 onder-
neemt Maria Rosseels samen met 
de striptekenaar Willy Vander-
steen een wereldreis. Ze bezoeken 
onder meer IJsland, Japan, 
Thailand, India en de Filipijnen. 
Tijdens de reis tekent Vander-
steen verschillende karikaturen. 
[© Standaard Uitgeverij 2021]

Maria Rosseels aan haar bureau. [Antwerpen, Letterenhuis]
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mee aan populaire rubrieken: Voor de Vrouw 
en De Standaard der Jeugd. Ze onderscheidt 
zich door haar persoonlijke stijl die als erg 
vlot en dynamisch wordt omschreven. De 
artikels die ze als filmcriticus schrijft, worden 
later gebundeld door Gaston Durnez in 
Liefde is een zeldzaam kruid.

Maria waagt zich ook in de literaire wereld 
en begint met het schrijven van kinderverha-
len, romans en essays. Haar debuut Sterren in 
de poolnacht komt uit in 1947 en publiceert 
ze onder het pseudoniem Emma Vervliet, de 
naam van haar moeder. Het jeugdverhaal 
gaat over de 16de-eeuwse cartograaf Willem 
Barentsz en zijn reis langsheen het Russische 
eiland Nova Zembla. Na dit debuut verschij-
nen andere werken zoals Spieghelken (een 
fictief dagboek van een jong meisje) en de 
trilogie Elisabeth (1953), Ic segh adieu (1954) 
en Het derde land (1954). Maria schrijft over 
verschillende onderwerpen, maar twee the-
ma’s typeren haar werk het meest: religie en 

feminisme. In veel 
van haar romans 
komt haar katho-
lieke opvoeding 
sterk naar voren. 
Hoe de religieuze 
wereld botst met de 
moderne maat-
schappij is vaak het 
onderwerp van haar 
problemenromans. 
Maria’s œuvre wordt 
beschouwd als een 
hoogtepunt in dit 
genre. Haar snelle 
pen en scherpe 
ideeën over het 
katholieke geloof 
en de relaties tot 
andere religies 
zorgen geregeld 
voor controverse en 
aversie, onder meer 

uit kerkelijke hoek. Wanneer ze schrijft over 
de ‘verstarring’ van de vrouwencongregaties 
in 1960, wordt er felle kritiek geuit door kar-
dinaal Van Roey. Ze wordt als ‘lichtzinnig’ en 

‘onbevoegd’ door hem bestempeld.

Als repliek schrijft ze De Dood van een Non, 
een van haar meest succesvolle romans, die 
later verfilmd wordt. Ook het feminisme 

komt vaak ter sprake. 
In het essay met de 
ironische titel Het 
Woord Voeren past 
den Man (1957) toont 
ze aan hoe vrouwen-
haat verweven zit 
in de ideeën van de 
Griekse denkers, bij 
de christelijke kerkva-
ders en de wereldlijke 
machtsdragers.

Eind jaren dertig verzorgde Maria Rosseels enkele bijdragen 
voor het tijdschrift Dietsland-Suid-Afrika. Het cultureel 
tijdschrift met aandacht voor de Zuid-Afrikaanse geschiede-
nis en letterkunde was verbonden aan de Sint-Pietersabdij 
in Steenbrugge. Het redactionele werk werd hoofdzakelijk 
verricht door Martha Vande Walle en dom Arnoldus Smits.  
[ADVN, D11937]

Dagboek van Spieghelken 
verschijnt eerst in vaste 
afleveringen in De Standaard 
op de jeugdpagina. Daarna 
komt pas het boek. In de 
dagboeken (drie in totaal) 
vertelt een meisje - Spieghel-
ken - over haar leven thuis 
en op school. In de jaren 
vijftig dweept de jeugd met 
deze boeken vanwege de 
vrijmoedige aanpak en stijl. 
[ADVN, VB7617]
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Bronnen bij deze bijdrage: G. Durnez, De Clauwaert, 2021 
op: https://nevb.be; Maria Rosseels, 2021 op: https://
schrijversgewijs.be; A. Mares, Overlegcentrum van Vlaamse 
Verenigingen (OVV), 2021 op: https://nevb.be; Maria Ros-
seels en de ‘trots van purper en goud’, 2016 op: https://door-
braak.be/maria-rosseels-en-de-trots-van-purper-en-goud; 
A. Swinnen, Maria Rosseels. De randfiguur als held, in: J. Bel 
& T. Vaessens, Schrijvende vrouwen: een kleine literatuurge-
schiedenis van de Lage Landen 1880-2010, Amsterdam, 2010, 
pp. 143-146.

Doorheen haar carrière is Maria Rosseels een 
voorstander van de Vlaamse zaak. In 1976 
ondertekent ze bij de tiende verjaardag van 
het Overlegcentrum van Vlaamse Vereni-
gingen samen met enkele vooraanstaande 
schrijvers waaronder André Demedts, Marnix 
Gijsen, Louis Paul Boon en Gerard Walschap 
de ‘Verklaring van de Acht’. De tekst is een 
oproep om de taalgrens en de afbakening 
van Brussel-19 als definitief te beschouwen.

Tijdens hun reis, gesponsord 
door KLM, schrijft Maria Ros-
seels in opdracht van de krant 
De Standaard losse verhalen 
en levert Willy Vandersteen 
de illustraties. De bijdragen 
van Rosseels worden achteraf 
gebundeld in het boek Oosterse 
cocktail. Een publicatie die 
in 1960 wordt bekroond met 
de Prijs van de Vlaamse Jour-
nalistenclub. [Collectie fam. 
Vanthillo]

Maria Rosseels verwerft faam met haar ideeënroman Dood 
van een non (1961) waarin ze existentiële vragen en proble-
men van christenen in de moderne wereld met grote eerlijk-

heid benadert. Het boek wordt in diverse talen vertaald en in 
1975 verschijnt een verfilming.

 
In de jaren 1980 wordt Maria Rosseels’ 
carrière beloond. In 1981 krijgt ze een eredoc-
toraat aan de KU Leuven voor haar werk als 
journaliste en auteur. Twee jaar later wordt 
ze lid van de Koninklijke Academie voor 

Nederlandse Taal- en 
Letterkunde. In 1984 
krijgt ze als eerste 
vrouw de Driejaarlijkse 
Oeuvreprijs van de 
Vlaamse Gemeenschap 
voor haar volledige 
loopbaan. Datzelfde 
jaar wordt ze ereburger 
van Kalmthout en in 
1988 wordt ze verheven 
tot barones. 
 
Ondanks Maria Ros-
seels’ indrukwekkende 
palmares, geraakt ze 
als schrijfster in het ver-
geethoekje. Misschien 

ligt het sterk religieus geïnspireerde genre 
dat ze zich eigen maakte aan de grondslag, 
wie zal het zeggen? Ze laat in iedere geval 
haar schrijversstempel achter op thema’s als 
religie, feminisme en filosofie. [sam bordon]
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promotor van de europese rijksgedachte
Frans de Hoon (1918-1999)

COLLECTIE

De collectie van het ADVN telde 
bij de jaarwisseling om en bij de 
1 200 archieven van organisaties of 
personen. Om die in onze leeszaal 
toegankelijk te maken voor historici 
of andere geïnteresseerden stellen 
we elk jaar een inventarisatieplan op 
waarbij we op basis van een aantal 
criteria archieven selecteren die in 
aanmerking komen. Daarbij houden 
we onder meer rekening met het 
historisch belang, de raadpleegbaar-
heid, het lopend onderzoek, etc. 
Daarnaast wordt ook tijd gemaakt 
voor archieven die in het verleden 

‘tussen de plooien’ zijn gevallen. Vaak 
zijn dit kleinere archieven van minder 
bekende personen, maar die daarom 
niet minder interessant kunnen zijn. 
In die categorie werden vorig jaar een 
viertal dozen met briefwisseling en 
teksten van Frans de Hoon geïnven-
tariseerd. Het archief, dat een aantal 
maanden na zijn overlijden werd 
overgedragen door zijn echtgenote 

Alice Schoen, loopt van 1965 tot 1998 en omvat zijn briefwisseling als 
medewerker aan Europa Eén en TeKoS, zijn talrijke artikels en net zo 
veel lezersbrieven aan ‘t Pallieterke en De Standaard.

Frans de Hoon zag het levenslicht in Ekeren op 2 augustus 1918, een 
week voor het begin van het Honderddagenoffensief dat het einde 
van de Eerste Wereldoorlog zou inluiden. Hoewel zijn beide ouders, 
schrijnwerker Constant de Hoon en Maria Houtermans, katholiek 
waren, werd Frans naar eigen zeggen niet gedoopt. Het vijfkop-
pige gezin was gematigd katholiek, liberaal en Vlaamsgezind, maar 
de jonge Frans sloot zich aan bij het meer radicale Jong Dinaso. In 
1939 werd De Hoon gemobiliseerd voor het 7de linieregiment, de 
infanterie die instond voor de verdediging van het Albertkanaal en 
belandde in mei 1940 in Duits krijgsgevangenschap. Meer dan negen 

maanden later keerde hij in februari 1941 terug naar Antwerpen en 
huwde met Alice Schoen die afkomstig was uit een communistisch 
gezin. Hij werkte aanvankelijk voor de gemeente Ekeren, maar ging 
datzelfde jaar nog aan de slag voor het Commissariaat-Generaal voor 

‘s Lands Wederopbouw.

De Hoon sloot zich in november 1941 aan bij de Algemeene SS Vlaan-
deren (ASSV), maar toonde al vanaf zijn terugkeer naar Antwerpen 
interesse voor de organisatie. De ASSV stond in het voorjaar van 1941 
onder leiding van voormalig Verdinaso-ideoloog en bij Gevaert werk-
zame Jef De Langhe (1907-1998) en probeerde nadrukkelijk leden 
te werven bij het op zijn einde lopende Verdinaso. De Langhe was 
mede-oprichter van de ASSV en in februari 1941 plaatsvervangend 
leider geworden. Hij bleef dit tot september 1941 toen de Duitse 
SS-leiding de ASSV omvormde tot de eerste Standaard SS Vlaanderen 
en De Langhe verving 
door Raf Van Hulse (1903-
1977). Van dan af nam 
de Duitsch-Vlaamsche 
Arbeidsgemeenschap 
(DeVlag) de rol van 
politieke SS-organisatie 
in Vlaanderen over van 
de SS-Vlaanderen die in 
1942 geïntegreerd werd 
in de Germaansche SS 
(GSSV). Tussen de DeVlag 
en de GSSV ontstond een 
nauwe samenwerking 
waarbij De Hoon zich 
vooral in de DeVlag zou 
inzetten. Vanaf april 
1942 werkte hij voor het 
departement Organisatie 
van de DeVlag en was 
als hoofddienstleider 

Frans de Hoon. [ADVN, VFA6009]

DeVlag-hoodfkwartier
in Antwerpen. [ADVN, VFA1827]
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van de Kartei, de ledenadministratie, mee verantwoordelijk voor 
het opkrikken van de lidmaatschappen tot onrealistische aantal-
len. Dit gebeurde onder meer door gedwongen aansluitingen van 
arbeiders die aan de slag waren bij fabrieken die produceerden in 
opdracht van de Duitse bezetter. In Antwerpen coördineerde hij als 
staf- en organisatieleider de werking van het Gewest Scheldeland III. 
Ten slotte schreef De Hoon voor het weekblad Balming en raakte bij 
de voorbereiding van zijn bijdragen begeesterd door de Europese 
Rijksgedachte.

De Rijksgedachte zoals die door de SS gepropageerd werd, wou 
het nationalisme overstijgen met de idee dat de staat, of beter het 
Rijk, niet gebaseerd kon zijn op kunstmatige grenzen van naties 
of staten, maar enkel op de volkse en organische ‘bloedgemeen-
schap’. Samenwerking tussen volkeren kon daarenboven niet in een 
statenbond, noch op basis van nationale soevereiniteit, maar enkel 
in een grootruimte onder Duitse leiding. De territoriale invulling 
van die Rijksgedachte evolueerde doorheen de oorlog en wijzigde 
naargelang het propagandadoel van Groot-Duits over Germaans tot 
Europees. Vlaanderen maakte voor de GSSV en de DeVlag in elk geval 
deel uit van de Germaanse volksgemeenschap.

Na zijn arrestatie op 6 juni 1945 veroordeelde het Antwerpse Krijgs-
auditoraat Frans de Hoon tot 25 jaar hechtenis voor zijn collaboratie, 
in 1946 door het Krijgshof bijgesteld naar twintig jaar. In 1949 werd 
zijn straf op 15 jaar gebracht en in 1950 kwam hij, na een derde van 
zijn straf te hebben uitgezeten, voorwaardelijk vrij. Tijdens zijn 
gevangenisstraf koos De Hoon ervoor om te werken in het peniten-
tiair mijncentrum van Zwartberg. De mijnarbeid was niet enkel een 
positief element voor strafvermindering, maar zorgde ook voor finan-
cieel onderhoud van zijn gezin. Daarnaast schoolde Frans de Hoon, 
die enkel een diploma lager onderwijs op zak had, zich bij in elektro- 
en radiotechniek. Een opleiding die hij na zijn vrijlating probeerde 
te benutten in een sollicitatie bij Philips in Eindhoven, maar waarbij 
zijn kandidatuur gefnuikt werd door zijn collaboratie. Die ‘zwarte’ 
reputatie resulteerde er ook in dat het gezin verhuisde van Merksem 
naar Hasselt en vervolgens naar Halle. Daar kon De Hoon aan de slag 
als radio- en televisietechnicus, aanvankelijk in dienst, later in een 
eigen zaak.

Vanaf het midden van de jaren 1960 waagde Frans de Hoon zich 
opnieuw aan een politiek engagement. In de Beweging voor de 
Verenigde Staten van Europa (BVSE) trof hij heel wat voormalige en 
neo-dinaso’s aan. Daarenboven vond hij in het Europees federalisme, 
zoals Walter Kunnen (1921-2011) het formuleerde, een naar eigen 
zeggen eigentijdse interpretatie van de Europese Rijksgedachte. De 
Hoon werkte intensief mee aan Europa Eén en bundelde naar aanlei-
ding van het tweede lustrum van de BVSE in 1971 een aantal teksten 
en artikels van Kunnen in de brochure Ideeën en Standpunten van 

Affiche voor de verkiezingen van 10 juni 1979. Walter Kunnen stond na Lode Claes op de lijst 
van de Vlaamse Volkspartij. [ADVN, VAFY89]
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Bronnen bij deze bijdrage: Archief Frans de Hoon (BE ADVN AC447); Archief Jef De Langhe (BE 
ADVN AC506); B. Crombez, De Algemene-SS Vlaanderen, in: Bijdragen tot de Geschiedenis van 
de Tweede Wereldoorlog, nr. 17, 1995, pp. 165-202; S. Delporte, Nieuw Rechts in Vlaanderen. 
Het gedachtegoed van het Nieuw Rechtse tijdschrift ‘Teksten, Kommentaren en Studies’, UGent, 
2002, (onuitgegeven licentiaatsverhandeling); Ba. De Wever, De schaduw van de leider. Joris 
Van Severen en het na-oorlogs Vlaams-nationalisme (1945-1970), in: Belgisch Tijdschrift voor 
Nieuwste Geschiedenis, jg. 31, 2001, nr. 1-2, pp. 177-252; F. Seberechts, Geschiedenis van de 
DeVlag, Gent, 1991.

Walter Kunnen. Nog voor hij op het einde van de jaren 1970 de BVSE 
zou verlaten, werd hij samen met Kunnen in 1977 lid van de Vlaamse 
Volkspartij van Lode Claes (1913-1997) en Luc Pauwels. Samen met 
Pauwels stond hij in 1979 aan de wieg van Teksten, Kommentaren en 
Studies (TeKoS) en behoorde jarenlang tot de kernredactie van het 
tijdschrift dat tot vandaag de belangrijkste spreekbuis is van Nieuw 
Rechts in Vlaanderen. De Hoon was ook een tijdlang beheerder van 
de Delta Stichting die uitgever was van TeKoS en ook betrokken bij 
meerdere solidaristische organisaties zoals het Verbond Recht en 
Orde (1965-1966) en de Solidaristische Beweging (1975-1979).

Na zijn pensionering verhuisde Frans de Hoon opnieuw naar de 
provincie Antwerpen, meer bepaald naar Schoten, en werd daar 
in 1981 uitgebreid geïnterviewd door Maurice De Wilde voor zijn 
televisiereeks De Nieuwe Orde. Het was niet de eerste keer dat De 
Hoon opnieuw geconfronteerd werd met zijn collaboratie. Met zijn 
lezersbrieven in onder meer ’t Pallieterke had hij reeds in de jaren 
1970 gereageerd op de vergissingen die auteurs als Arthur de Bruyne 
volgens hem maakten. Daarbij nam hij nauwelijks afstand van het 
nationaalsocialisme en plaatste ook vraagtekens bij de Holocaust. Dit 
negationisme kwam vooral tot uiting in zijn bijdragen aan Periodiek 
Contact, het tijdschrift van Hertog Jan van Brabant, een radicale 
afsplitsing van de oud-Oostfrontersorganisatie Sint-Maartensfonds 
(SMF) waarvan hij ook lid was. De Hoon werkte verder ook mee aan 
Wachtpost, het tijdschrift van de Vriendenkring Oud-leden Vlaamse 
Fabriekswacht – Wachtbrigade – JongerenKorps – Flak, Alice Nahon 
Kring, het ledenblad van de gelijknamige culturele vereniging in 
Schoten, en Branding, het tijdschrift van de Nationalistische Studen-
tenvereniging (NSV).

De Hoon bleef tot aan zijn overlijden op 8 april 1999 meewerken aan 
Periodiek Contact en TeKoS dat in 1999 een aantal van zijn bijdragen 
bundelde in het boek Tussen deemstering en morgenrood: konserva-
tieve overwegingen. In zijn artikels zouden de thema’s Europa (en de 
Duitse rol hierin), de Rijksgedachte (en de actualisering door Nieuw 
Rechts) en de collaboratie (en de apologie ervan) de hoofdtoon 
blijven voeren. [tom cobbaert]

Kaft van het boek Tussen deemstering en morgenrood, 1999. [ADVN, VB9548]
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webexpo 
Gemaakt achter prikkeldraad

ONDERZOEK

In 2019 liep in het ADVN negen maanden 
lang de expo ‘Gemaakt achter prikkeldraad’. In 
deze tentoonstelling presenteerden we een 
greep uit in het archief bewaarde repressie-
erfgoed van na de Tweede Wereldoorlog. Het 
was een unieke en sprekende verzameling 
van allerlei kunstwerken, 
gebruiksvoorwerpen 
en schrijfsels vervaar-
digd door personen die 
werden verdacht van 
en/of veroordeeld voor 
collaboratie en die toen 
in interneringscentra 
of gevangenissen 
verbleven. De expo 
benadrukte de enorme 
variëteit aan erfgoed: 
van egodocumenten, 
schetsen, tekeningen, 
schilderijen en cartoons, 
over muurkranten, 
gedichten, toneel-
stukken, liederen en 
radioprogramma’s, tot 
houtsneden en allerlei 
snuisterijen. 

De tentoonstelling 
gaf een stem aan deze 
bronnen en gunde 
de toeschouwers een 
blik op het leven en de 
tijdsbesteding van de 
geïnterneerden achter 
prikkeldraad. Voor som-
mige bezoekers was 
de expo een gekend 
hoofdstuk uit het fami-

liaal verleden. Ze deelden hun verhalen met 
ons en gingen thuis in hun eigen archief op 
zoek naar gelijkaardig repressie-erfgoed. Het 
ADVN ontving daardoor heel wat nieuwe 
schenkingen, die het verhaal verder kunnen 
documenteren. Voor andere bezoekers was 

de tentoonstelling een getuigenis van een 
stukje verleden dat nog diep verstopt zat in 
de familiekronieken. Voor hen was de expo 
de ideale gelegenheid om zich te verdiepen 
in een stukje ongekende geschiedenis. En 
nog anderen maakten voor het eerst kennis 

met een tot dan toe 
onbekend verleden dat 
zowel vragen als begrip 
en onbegrip opriep. 
Dat gevangen zitten 
voor iedereen dezelfde 
gevoelens van versla-
genheid, eenzaamheid, 
verlangen en vooral ver-
driet en machteloosheid 
met zich meebrengt, 
klonk luid uit alle 
getoonde voorwerpen.

Omdat de expo 
‘Gemaakt achter prik-
keldraad’ een groot 
succes was, besliste het 
ADVN om de tentoon-
stelling gedeeltelijk te 
digitaliseren. Op deze 
manier hopen we bij te 
dragen aan het blijvend 
bespreekbaar maken 
van de naoorlogse 
repressiegeschiedenis 
die ook vandaag nog 
heel wat gevoeligheden 
oproept.

Bekijk de webexpo langs 
www.advn.be. [sophie 
gyselinck]
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12 september: open monumentendag 
De Meisjesschool in de Lange Leemstraat

als de avond valt 
Nacht en poëzie

Het coronavirus wordt alsmaar meer 
ingedijkt en dat betekent dat we opnieuw 
kunnen plannen voor de toekomst. Op 12 
september, tijdens de Open Monumenten-
dag, organiseert het ADVN een publieke 
opening. Je krijgt de kans om gedurende 
een hele dag een blik te werpen op de 
binnenkant van dit unieke historische pand 
dat werd ontworpen in 1879 door stads-
architect Pieter Dens. Het schoolgebouw 
aan de Lange Leemstraat stond eind 19de 
eeuw beter bekend als de ‘Jufferschool’ of de 

‘École moyenne de desmoiselles’ en behoort 
tot één van de belangrijkste bewaarde 
bouwwerken die Dens in Antwerpen liet 
optrekken. Ook kan je kennis maken met 
de minder gekende geschiedenis van deze 
negentiende-eeuwse stadsschool. Op het 
programma staan onder meer rondleidingen 
doorheen het gebouw, een bezoek aan de 
vernieuwde binnentuin en een parcours 
voor kinderen.

Het schoolgebouw en 
zijn namen
Tot 1971 stond dit 
schoolgebouw in de 
Lange Leemstraaat beter 
bekend als SOM1 of Ste-
delijk Onderwijsinstituut 
voor Meisjes nr. 1, nadien 
kreeg het de naam SILO6 
of Stedelijk Instituut voor 
Lager Onderwijs nr. 6. In 1982 kreeg de Lange 
Leemstraat een nieuwe herbestemming. 
Het Stedelijk Instituut voor Buitengewoon 
Onderwijs nam er zijn intrek. Het gaf les aan 
onder meer kinderen met leerstoornissen 
of een visuele/auditieve beperking. Zes jaar 
later kreeg het Stedelijk Hoger Instituut voor 
Sociale Studiën of SHISS hier onderdak, maar 
eveneens voor korte duur, want na enkele 
jaren leegstand werd midden jaren negentig 
beslist het ADVN onder te brengen in dit 
schoolgebouw.

Misschien liep je zelf ooit school in SOM1 
of SILO6 of ken je nog medeleerlingen of 
vriendinnen? Heb je mooie herinneringen 
aan je schooltijd in de Lange Leemstraat 
en wil je die graag delen? Of bewaar je nog 
foto’s of ander schoolmateriaal en wil je dat 
ter beschikking stellen?

Laat het ons weten langs: publiekswerking@
advn.be. [sophie gyselinck]

Het is eigen aan de avond en de nacht dat 
die vaak bedicht en bezongen worden.
Afgelopen Erfgoedweekend trakteerden we 
jullie op enkele online filmpjes waarin de 
late uurtjes centraal staan. Op basis van stuk-
ken uit onze collectie presenteerden we jullie 
muziek, animatie en poëzie. Voor dat laatste 
deden we een beroep op woordkunstenaar 
en -performer Anke Verschueren. Zij gaf
een eigentijdse interpretatie van het dicht- 
werk van Gaston Burssens en Paul Van 
Ostaijen. Het zijn twee poëten die aan de 

vooravond van de Eerste Wereldoorlog 
vernieuwende en dynamische gedichten 
combineerden met een Vlaamsgezind enga-
gement. Beide schrijver-dichters, die met 
volle overtuiging in het activistisch avontuur 
stapten, laten de 'alledaagse' duisternis veel-

vuldig figureren in hun dichtbundels.
Anke Verschueren presenteerde het drieluik: 
‘Luister naar het Duister’ naar het gedicht Pro-
loog van Gaston Burssens (uit: Verzen, 1918), 

‘Inferno’ een collage uit Het lied van de bevrij-
ding van Gaston Burssens (uit: Liederen uit de 
Stad en uit de Sel, 1920) en ‘Dageraad’ naar het 
gedicht Noceur van Paul Van Ostaijen (uit: 
Music-Hall, 1916). 
Ankes performance kan je herbekijken op 
onze website: https://advn.be/nl/nieuws/
nacht-en-poëzie. [sophie gyselinck]

Handwerkje van Julia Tamborijn, gemaakt begin jaren 1950.
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wt|tijdschrift over de geschiedenis van de vlaamse beweging 
Inhoud 2021/2

100 jaar ijzerbedevaarten in affiches

VOOrWOOrd

Bruno De Wever, Verenigd in het Rijk van 
Mordor: Hendrik Conscience en de Vlaamse 
Demokraten.

BijdraGeN

Edi Clijsters, Volksunie / Vlaamse Demokraten 
1965: van "vurig begeerde eendracht" naar 

"misdadige broederstrijd". Deel 2.

Kevin Absillis, Het slechte geweten van 
Vlaanderen. Over het racisme van Hendrik 
Conscience (1812-1883). Deel 1.

erfGOed

Nico Van Campenhout, Jan Walravens over 
Leo Picard: een vermomd zelfportret.

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

Beperkt aanbod recente  bijdragen
te lezen op:

www.foliomagazines.be

         1920. De Eerste Wereldoorlog 
is definitief voorbij. Aan de 
rivier de IJzer start men met 

een jaarlijkse bedevaart om de 
gesneuvelden te herdenken en de 

vrede te vieren. Bedevaarders uit heel Vlaan-
deren worden met affiches opgeroepen om 
deel te nemen. Honderd jaar na de eerste 
IJzerbedevaart brachten het ADVN en het 
Museum Aan de IJzer al die affiches bij elkaar.

Samen met tientallen onuitgegeven 
ontwerpen en schetsen werden ze profes-
sioneel gedigitaliseerd. De plakbrieven, zoals 
men ze vroeger noemde, weerspiegelen de 

verscheidene tijdsgeesten en thema's door-
heen de twintigste eeuw. Uiteindelijk zullen 
meer dan vijftig verschillende illustratoren 
IJzerbedevaartaffiches ontwerpen. Daaron-
der klinkende namen als Joz De Swerts, Luc 
Verstraete en André Sollie, die vaak pareltjes 
van affichekunst creëren. De plakbrieven 
zijn nu voor het eerst samengebracht in een 
uniek bronnenboek. Een tiental experten 
zorgt voor historiek en toelichting. [red.]

Luc Vandeweyer, Karl Scheerlinck e.a., 100 
jaar IJzerbedevaarten in affiches, 1920-2020. 
Een bronnenuitgave, Peristyle, 2021, 192 pp., 
ill., ISBN 9789082684063, € 25,00.
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vergeet je knapzak en fietsvlag niet! 
De nieuwe ADVN webexpo

Op 9 juni 2021, exact honderd jaar na de 
‘officieuze’ stichting van de Vlaamse Toeris-
tenbond (VTB), lanceerde het ADVN een 
nieuwe webexpo rond een activiteit die al 
van bij het begin van de vereniging onmis-
baar was: fietsen!

Fietsen is doorheen het honderdjarig 
bestaan van de VTB een constante factor 
geweest. Niet alleen werden er vrij snel 
lokale fietsafdelingen opgericht, de vereni-
ging verkocht ook fietsvlagjes, speldjes en 
zelfs een heus ‘VTB-rijwiel’, met de garantie 
dat het rijwiel uitermate geschikt was voor 

"groot toerisme" en "voor den VTB’er die van 
lange tochten houdt en van een dege-
lijke uitrusting".

De digitale tentoonstelling zoomt in 
op het belang van de fiets voor de ver-
eniging en doet dit aan de hand van 
een unieke bron uit de VTB-collectie 
die is gehuisvest in het ADVN: een 
overgeleverd schrift van de reisleiders 
van de VTB-tak Groot-Antwerpen over 
de verscheidene tochten die de afde-
ling tijdens het wielerseizoen 1937 had 
ondernomen.

De bron geeft ons niet alleen een 
inkijk in de manier waarop de fiets in 
de periode voor de Tweede Wereldoor-
log  hét gebruiksmiddel bij uitstek was 
voor toerisme. Beschrijvingen van de 
tochtjes, neergepende voorvallen of 
kritische opmerkingen illustreren de 
verscheidenheid en complexiteit van 
zowel de deelnemers aan de fiets-
tochten als de tochtjes zelf. Dit alles is 

verrijkt met de vele kiekjes die de reisleiders 
en deelnemers tijdens de tochten hadden 
genomen en ons als het ware terugvoeren 
naar het succesvolle VTB-wielerseizoen van 
1937.

Aarzel niet om de expo te bezoeken op www.
advn.be. Je kan er immers niet alleen een 
blik werpen op de manier waarop men in 
1937 verknocht was aan de fiets en het toe-
risme, je kan het ook als inspiratie gebruiken 
om (met de nodige frisse benen) zelf een 
VTB-tocht uit 1937 te ondernemen. [kasper 
swerts]

Ter ere van het ‘officieuze’ begin van de 
VTB heeft het ADVN op 9 juni een nieuw 
platform gelanceerd: vtb100.be. Met 
deze website willen we het onderzoek 
dat naar aanleiding van het eeuwfeest 
in 2022 wordt gevoerd, delen met een 
breed publiek. Het is een ‘in de steigers’-
blik op het onderzoek ter voorbereiding 
van de publicatie(s) en tentoonstelling, 
en wil daarmee een toegang bieden aan 
geïnteresseerden én een dialoog ope-
nen over het gevoerde onderzoek.

Aarzel dus zeker niet om een kijkje te 
nemen.
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strijd over de 'europese rijksgedachte'

DENKWOORD

dirk rochtus | voorzitter van het advn

Hogerop in dit nummer besteedt Tom Cobbaert aandacht aan de 
figuur van Frans de Hoon en diens geloof in de ‘Europese Rijksge-
dachte’ zoals die door de SS werd gepropageerd. Over het ‘Reich’ en 
wat de nationaalsocialisten (NS) daaronder verstonden, is al heel wat 
inkt gevloeid, en toch blijft het beeld wazig. Wat was de relatie van 

‘hun’ Reich met het volk, de natie, de staat? Was het Reich soms de 
voortzetting van wat Otto von Bismarck in 1871 boven de doopvont 
had gehouden? Daartegen spreekt het feit dat Adolf Hitler in 1939 
het gebruik van de term ‘Drittes Reich’ als ongewenst verklaarde. Het 
rangtelwoord veronderstelde dat er wel eens een vierde Reich zou 
kunnen volgen. Dat strookte niet met de ambitie om er minstens 
voor duizend jaar te zijn. Dus heette het territorium waarover Hitler 
en de zijnen heersten ‘Großdeutsches Reich’. Een staat in de klassiek-
burgerlijke zin van het woord was dat Rijk niet meer: het was een 
Führerstaat waar een aantal NS-wetten de ‘grondwet’ vormde. Een 
natiestaat waarbij volk en staat samenvallen was het evenmin, gelet 
op zijn streven naar een Europese ‘grootruimte onder Duitse leiding’.

Een historicus die ten tijde van de opkomst van het nationaalsocia-
lisme grondig nadacht over de essentie van het Reich was Christoph 
Steding. De bekende Duitse filosoof Peter Sloterdijk noemde hem 

‘de enige begaafde NS-theoreticus’.1 Maar wat was er zo nationaal-
socialistisch aan Steding? Hij stierf – nog geen 35 jaar jong – op 8 
januari 1938, nog vooraleer Hitler met zijn expansiepolitiek van wal 
was gestoken. De gedachten die hij had neergepend, werden na 
zijn dood bijeengesprokkeld en uitgegeven onder de titel Das Reich 
und die Krankheit der europäischen Kultur (1938). De man die daarvoor 
had gezorgd, was Walter Frank, directeur van het in 1935 opgerichte 

‘Reichsinstitut für Geschichte des neuen Deutschlands’. Volgens de 
historicus Helmut Heiber heeft Frank het manuscript overgoten met 
een dikke NS-saus om het aan de machthebbers te kunnen opdis-
sen.2

Wat was nu de ‘Krankheit’ [ziekte] waaraan de Europese cultuur 
in de ogen van Steding leed? De Vrede van Westfalen (1648) had 
Duitsland als geografisch centrum van Europa tot een machteloos 
samenraapsel van talloze kleine staatjes herleid. Daardoor werd dit 
zwakke Rijk een speelbal van buitenlandse machten zoals Frankrijk 
onder Louis XIV en Napoleon. De staatsrechtgeleerde Carl Schmitt 

omschreef in 1939 
in een recensie 
de ‘ziekte’ als "der 
reichsfeindliche 
Geist der Neu-
tralisierung und 
Entpolitisierung".3 
Kleine landen 
als Nederland, 
Zwitserland en de 
Scandinavische 
bedienden zich 
van de neu-
traliteit en de 

‘depolitisering’ 
om te stellen dat 
cultuur en geleerd-
heid belangrijker 
zouden zijn dan de ‘politiek’ die net nodig was om een machtig Reich 
tot stand te kunnen brengen en te behouden. Friedrich Nietzsche 
bijvoorbeeld vreesde dat zich met Bismarck de "Exstirpation [verdel-
ging] des deutschen Geistes zugunsten des 'deutschen Reiches'" zou 
voltrekken.

Steding ging dus wel een eindje mee met de nationaalsocialisten in 
het streven naar een sterk Duitsland, maar kantte zich voor de rest 
tegen hun ‘völkisches’ denken in termen van ras en ‘bloedgemeen-
schap’. Met de Rijksgedachte waarin Frans de Hoon geloofde, had 
Steding dus niet veel gemeen. NS-ideoloog Alfred Rosenberg bij-
voorbeeld verbood de vermelding van zijn boek in de pers. Het beeld 
dat Steding er over het Rijk op nahield, paste niet in het nationaalso-
cialistische plaatje.

(1) P. Sloterdijk, Zeilen und Tage. Notizen 2008-2011, Berlin, 2012, p. 516.
(2) H. Heiber, Walter Frank und sein Reichsinstitut für Geschichte des neuen Deutschlands, in: 
Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte, jg. 1966, nr. 13.
(3) C. Schmitt, Positionen und Begriffe, Berlin, 2014, p. 309.

Christoph Steding. 
[ADVN, VB7485]
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