
ADVN-Mededelingen
DRIEMAANDELIJKS

EERSTE TRIMESTER 2022



2

Dit is het vijfenzeventigste nummer van de ADVN-Mededelingen. 
De publicatie wil u op de hoogte brengen en houden van de werking 
van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de 
aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de 
publicaties en de huisvesting. De ADVN-Mededelingen zijn gratis en 
worden u op verzoek toegestuurd.

Het ADVN | archief voor nationale bewegingen werkt rond het erf-
goed van de Vlaamse beweging en andere nationale bewegingen in 
Europa. De kernopdracht van het ADVN is het verzamelen, bewaren, 
onderzoeken en toegankelijk maken van dit erfgoed.

ADVN archief VOOr NaTiONaLe BeWeGiNGeN

Lange Leemstraat 26
BE-2018 Antwerpen 1
[T] +32 [0]3-225 18 37
[E] info@advn.be
[W] www.advn.be
bankrekening: BE14 4198 0595 9183 | KREDBEBB
Giften vanaf 40 euro komen in aanmerking voor
een attest voor belastingvermindering.

www.facebook.com/ADVNvzw

Met de steun van de Vlaamse overheid

Bijdragen

Tom Cobbaert,  
Sophie Gyselinck, Ann Mares, 

Sarah Menu & Dirk Rochtus

Digitale beeldbewerking & beeldredactie

Ann Van Gastel

Fotografie

Peter Maes & Lucid

Vormgeving

Ann Van Gastel

Coördinatie

Sophie Gyselinck

Administratie

Marleen Deridder

Druk

Graphius – New Goff, Gent

Verantwoordelijke uitgever

Dirk Rochtus
Lange Leemstraat 26, 2018 Antwerpen

Het verleden is een beproefd bouwwerk van zoveel fouten en nog meer gebreken. 
Torsend tegelijk met verve wat nog komen moet, vandaag, morgen, overmorgen.

Alle bijdragen komen tot stand in samenwerking met
de Wetenschappelijke Raad van het ADVN

Overname van bijdragen kan enkel na schriftelijke toestemming van de uitgever
© 2022 Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme vzw

Cover: Gevel ADVN, Lange Leemstraat, 2020. [©Lucid]

Erkenningsnr. P3A8177



3

VOORWOORD

“een trachten naar het schoone - jonc en de stout”

Met deze leuze mobiliseerde de toen 17-jarige August Vermeylen 
samen met zijn kompanen Huibert Langerock en Lodewijk De Raet 
de lezers van het studentenblad Jong Vlaanderen in 1889 om “in 
dienst van de schoonheid en ongenadig” komaf te maken met “de 
gelubden der Taal, de spekslagers der Kunst”, met de “uitgedroogde 
academiekers, mummiachtige philisters, kleingeestige Droogstoppels, 
dikhuidige kalfsbreinen!” en een nieuwe frisse wind te doen waaien in 
Vlaamse culturele middens.
Het krantje van deze Brusselse flaminganten circuleerde in beperkte 
kring en was geen lang leven beschoren, maar droeg de kiemen in 
zich van wat even later ‘Van Nu en Straks’ 
zou brengen. Keet geschopt door jonge 
Vlaamse pennen. Twee jaar eerder had 
de nog jongere Vermeylen in een brief 
aan Lodewijk De Raet opgeroepen tot de 
oprichting van een letterkundig genoot-
schap “om te doen voor de Vlaamsche 
letterkunde wat de oude meesters voor de 
Vlaamsche schilderkunst hebben gedaan”. 
Kortom, wat vandaag zou kunnen worden 
omschreven als een appel voor een denk-
tank – in de lijn van de bijdrage van Sarah 
Menu, coördinator van het Encyclope-
dieproject in deze Mededelingen.

Tom Cobbaert vertelt over digitaliserings-
projecten waarbij het ADVN betrokken is. 
Twee projecten maken werk van de digita-
lisering van negentiende-eeuwse kranten 
als het Jong Vlaanderen van Vermeylen 
en co en van bladen uit het interbellum 
om ze zo voor de eeuwigheid te redden. 
Sommige van die gazetten worden in 
functie van het scanproces wellicht voor 
de laatste keer fysiek boven gehaald en 
opengeslagen, gezien de verpulvering 
soms al ver gevorderd is. Alle papieren 
archief digitaliseren is onmogelijk en kan 
ook niet de bedoeling zijn, maar dankzij 

deze partnerprojecten en met steun van de Vlaamse overheid kan 
de beschikbaarheid en toegankelijkheid van deze bronnen alvast 
blijvend worden verzekerd.

Een ander digitaliseringsproject verloopt in samenwerking met 
Museum aan de IJzer. Een verspreide collectie die er ooit werd opge-
start als ‘Vloek den oorlog’ wordt virtueel opnieuw samengebracht en 
ontsloten.

Op de cover van deze Mededelingen prijkt de thuisbasis van het 
ADVN. De medewerkers zijn er intussen 
terug aan de slag, we zien weer meer 
bezoekers en hopelijk mogen we bin-
nenkort ook veel publiek verwelkomen. 
Op Erfgoeddag bijvoorbeeld. Die staat dit 
jaar in het teken van het onderwijs. Voor 
het ADVN is dat een binnenkopper. Aan 
de hand van een gegidste rondleiding 
kan u kennismaken met de geschiedenis 
van het gebouw, de wijze van lesgeven en 
enkele vroegere leerlingen. Opgericht als 
Franstalige meisjesschool bleef ook na de 
invoering van de taalwet op het onderwijs 
van 1932 die streektaal als onderwijstaal in 
stelde, de deur open voor Franstalig onder-
wijs. Aan de grondslag van het principe van 
deze transmutatie- of overgangsklassen 
lagen nobele pedagogische overwegin-
gen, maar in de praktijk hield het systeem 
het voortbestaan van Franstalig onderwijs 
ook in de Jufferschool tot in de jaren 1960 
in stand. Sophie Gyselinck kwam op het 
spoor van dit opmerkelijke verhaal dankzij 
gesprekken met oud-leerlingen.

Veel leesplezier, behouden dagen en graag 
tot Erfgoeddag!

[ann mares]
[ADVN, VAFCS8]
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ONDERZOEK

transmutatieklassen
Franse klassen in een Antwerpse meisjesschool

Het ADVN is dit jaar precies 25 jaar gehuisvest in een vroeger 
schoolpand in de Lange Leemstraat in Antwerpen. De meisjes-
school – Ecole moyenne de desmoiselles – opende in 1882 na een 
groeiende vraag naar onderwijsinstellingen. De ‘Jufferschool’, zoals 
ze in de volksmond werd genoemd, was een van de eerste officiële 
betalende scholen opgericht onder impuls van de Franssprekende 
liberale Antwerpse bourgeoisie. Vanwege haar status en prestige 
behoorde deze school lange tijd tot de elitaire bevorderingsscholen 
waar in het Frans les werd gegeven. In 1924 werd de school herdoopt 
tot SOM1 (Stedelijk Onderwijsinstituut voor Meisjes nr. 1) en in het 
niet-betalende reguliere scholennetwerk van de stad opgenomen. 
Het Franstalige karakter van de school bleef echter behouden. Na 
de wet op taalgebruik in het onderwijs van 1932 richtte de meisjes-
school ‘transmutatieklassen’ in met als bedoeling de van thuis uit 
Franstalige leerlingen gradueel in het Nederlandstalig onderwijs te 
doen integreren.
 

Uit getuigenissen van oud-leerlingen van de Jufferschool kwam 
meermaals naar boven dat dit systeem tot ver in de jaren 1960 
standhield. Het is een situatie die intrigeert en veel vragen 
oproept. Hoe zat het precies met deze Franse klassen in de 
Antwerpse scholen? En was de situatie dezelfde in de andere 
Vlaamse steden? Hoeveel scholen boden dergelijke overgangs-
klassen aan en door wie werden ze bezocht? Waarom werd het 
systeem van Franse klassen zo lang in stand gehouden?  

Boven: Trappenhal in de linkervleugel van het schoolgebouw, 2020. [© Lucid]

Links: De koer van de ‘Jufferschool’ zoals die er vermoedelijk uitzag rond de eeuwwis-
seling. [Felixarchief, 595#273]
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Om antwoorden te kunnen formuleren op deze vragen is verder 
onderzoek nodig. Met dit artikel lichten we alvast een tipje van de 
sluier op en hopen we dat het een aanzet kan zijn voor nieuwe analy-
ses over dit tot nu toe onderbelichte thema.

Een vernieuwend pedagogisch project
Aan de basis van het transmutatiestelsel stond de Brusselse liberaal 
Karel Buls. Zelf kind van Vlaamse ouders, maar in het Frans opgevoed, 
zag hij als volwassene met lede ogen aan dat Vlaamse leerlingen 
grote leerachterstanden opliepen in de Franstalige Brusselse scholen. 
In 1881, toevallig gelijktijdig met de bouw van de school in de Lange 
Leemstraat, voerde Buls, als burgemeester het transmutatiestelsel in 
de Brusselse gemeentescholen in vanuit het principe moedertaal = 
onderwijstaal. Eentalige Franstalige kinderen dienden Nederlands te 
leren en eentalige Vlaamse kinderen moesten gradueel Frans verwer-
ven. Met dit vernieuwend pedagogisch project werd een oplossing 
gezocht in het opleggen van tweetaligheid langs onderwijs. Het idee 
was gegroeid uit een progressief-liberale, flamingantische visie die in 
het onderwijs een emancipatorische rol zag.

Boven: Karel Buls (1837-1914) was een progressief Vlaamsgezind liberaal politicus. In Brus-
sel was hij van 1879 tot 1881 schepen van Onderwijs en vervolgens 18 jaar lang burgemeester. 
Buls was een voorstander van de leerplicht en het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Hij 
speelde een belangrijke rol in de Vlaamse emancipatie van de hoofdstad. [ADVN, VPA1515]

Rechts: In 1923, veertig jaar na de oprichting van de meisjesschool in de Lange Leemstraat,  
stelde de pedagogische cel van de stad Antwerpen een dossier op over de historiek van de 
school. Hierin is er sprake van “Nederlandsche en Fransche afdelingen over acht studiejaren”. 
[Felixarchief, 595#273]
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Het systeem ontstond dus aan het einde van de 19de eeuw in Brussel 
om de tweetaligheid te bevorderen, maar miste door allerlei omstan-
digheden zijn doel en verdween in 1911 door francofone druk. Aan de 
vrijheid van het gezinshoofd om de onderwijstaal te kiezen, kon niet 
worden getornd. In de praktijk had het systeem de verdere verfran-
sing van de hoofdstad in de hand gewerkt.

In 1932 werd het transmutatiestelsel opnieuw ingevoerd als onder-
deel van de taalwet op onderwijs. Het uitgangspunt was dat in 
Vlaanderen de taal van het onderwijs het Nederlands moest zijn 
(volgens het principe streektaal = onderwijstaal) en dat aan anders-
talige kinderen tegemoetkomingen konden worden voorzien om 
hen geleidelijkaan te integreren. Leerplicht was er tot 14 jaar en het 
middelbaar onderwijs bediende toen vooral de hogere en midden-
klasse, vaak volledig in het Frans. Met de steeds groter wordende 
taalstrijd eind jaren vijftig-begin jaren zestig stelde men het bestaan 
van het overgangssysteem opnieuw in vraag. Net als in Brussel, bleek 
het ook in Vlaanderen in de praktijk een Franstalig onderwijs in stand 
te houden. Vlaamsgezinde politici kloegen aan dat deze Franse klas-

sen vooral dienden om kinderen voor te bereiden op verdergezet 
onderwijs in het Frans en zo de Franse taal ‘levendig’ werd gehouden 
in het Nederlandstalige onderwijslandschap. Met de wet van 1963 op 
het taalgebruik in het onderwijs kwam een einde aan de transmuta-
tieklassen. Er werd daarbij een uitdoofscenario voorzien.

Vinnig protest en ergernis
Ook in Antwerpen was de verfransing van het onderwijs al in de 19de 
eeuw ingezet. In vele colleges was het Frans de voertaal en de vraag 
naar officiële alternatieven klonk. De eerste Antwerpse betalende 
meisjes- en jongensscholen, opgericht in 1872, waren overwegend 
Franstalig. Ze werden grotendeels gefinancierd door de Fransspre-
kende liberale burgerij die het als vanzelfsprekend beschouwde 
dat de lessen in het Frans zouden worden gegeven. Hoewel er in 
de Antwerpse gemeenteraad meermaals voor werd gepleit dat de 
voertaal in deze scholen het Nederlands zou zijn, verfransten ze in 
een mum van tijd integraal. Dergelijke betalende Franstalige scholen 
kregen door het stadsbestuur het etiket van bevorderingsschool 
opgeplakt en namen een afzonderlijke plaats in binnen het stedelijk 
onderwijsnet. Ook de Jufferschool in de Lange Leemstraat begon 
140 jaar geleden als een bevorderingsschool voor kinderen van de 
bourgeosie anversoise.

Onder: Pieter Dens was niet enkel de stadsarchitect van de meisjesschool  in de Lange Leem-
straat, hij ontwierp eveneens de schoolbanken en het meubilair voor de leerkrachten, 1895. 
[Felixarchief, 697#2531]

Rechterpagina: Het leraressenkorps van de SOM1 in 1927. [Felixarchief, FOTO-OF#2206]
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Victor Desguin, liberaal en toenmalig schepen van Onderwijs, 
bepleitte dat bevorderingsscholen tweetalig zouden werken met 
een Franstalige én een Nederlandstalige afdeling. In september 
1893 besliste de Antwerpse gemeenteraad dat voor de eerste drie 
leerjaren Franstalige en Nederlandstalige klassen werden aangebo-
den. Vanaf het vierde studiejaar zouden beide klassen weer worden 
samengevoegd. Op die manier leerden Franstalige kinderen trapsge-
wijs het Nederlands. Om een kind in te schrijven in een Franstalige 
klas moest aan een van de volgende drie voorwaarden worden vol-
daan: een van de ouders kwam uit Wallonië, de ouders waren beiden 
afkomstig uit een ander land of het kind liep reeds eerder school in 
een Franstalige stad waar het Nederlands niet de voertaal was.

Deze stedelijke richtlijnen werden niet door elke school strikt naar 
de letter nageleefd. Victor Desguin herinnerde tijdens zijn ambtster-
mijn meermaals in een omzendbrief de scholen aan de afspraken. 
Ook de publieke opinie begon zich te roeren. In december 1910 
berichtte het socialistische dagblad Volkstribuun over de verfransing 

van de Antwerpse meisjesscholen. In een kort artikel werd verteld 
hoe een onderwijzeres van het tweede leerjaar haar leerlingen in de 
Nederlandstalige afdeling aanspoorde om zich in te schrijven in de 
Franstalige afdeling. Als argument werd aangehaald dat de kinderen 
op die leeftijd hun moedertaal reeds voldoende beheersten om 
verder in het Frans te worden onderwezen. De stad Antwerpen nam 
de feiten ernstig en stelde een onderzoek in. Het ondervroeg twee 
onderwijzeressen, waarvan een werkzaam in de Jufferschool in de 
Lange Leemstraat. Beide leraressen protesteerden vinnig en geër-
gerd en ontkenden de aanklacht. Desguin verwierp het idee van een 
opzettelijke verfransingspolitiek, maar onderstreepte het probleem 
van kinderen die onterecht in de Franse klassen werden toegelaten. 
Opnieuw werd een circulaire aan alle betalende stadscholen gezon-
den met de vraag de voorschriften van 1893 na te leven.

De nieuwe schoolwet van 1914 voorzag leerplicht tot 14 jaar en gratis 
lager onderwijs. Daarnaast werd voor het eerst wettelijk gestipuleerd 
dat de moedertaal van het kind de voertaal diende te zijn van het 
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onderwijs. Franstalige afdelingen mochten dus enkel scholieren 
tellen waarvan het Frans de moedertaal was. Uitzonderingen bleven 
bestaan, wat aanleiding gaf tot interpellaties in de gemeenteraad. 
Voor strengere voorwaarden was het wachten tot de taalwet van 
1932. De nieuwe taalwet bepaalde dat in Vlaanderen het Nederlands 
vanaf dan de onderwijstaal werd. De bestaande Franse klassen dien-
den omgevormd te worden tot transmutatieklassen, een systeem 
waarbij zowel in het lager als het middelbaar onderwijs Franse lessen 
als overgangsregeling golden naar een Nederlandstalige schoolloop-
baan.

‘Veel zal er wel niet veranderen’  
Deze kinderen kregen les in hun moedertaal en leerden verplicht 
vanaf het derde studiejaar met een trapsgewijze transmutatie de 

streektaal aan. Hun kennis van het Nederlands werd op die manier 
voldoende bijgewerkt om het hun mogelijk te maken hun middel-
bare studies in het Nederlands verder te zetten.

Over de toepassing bestond ongerustheid. In 1932 liet de Antwerpse 
socialistische schepen van Onderwijs Willem Eekelers deze quote 
van een bestuurster van het meisjesatheneum optekenen: “er is wel 
een wet gestemd, maar er is ook nog een toepassing en veel zal er wel 
niet veranderen”. In Antwerpen bleef het systeem van Franstalige en 
Nederlandstalige klassen inderdaad nog ruim dertig jaar bestaan.  

Boven: Een klasje van het 4de studiejaar in 1927. [Felixarchief, FOTO-OF#2386]

Rechterpagina: Het vak Nederlands in de transmutatieklassen werd vanaf het derde 
studiejaar zes uur per week gegeven. De andere vakken werden in het Frans gegeven, 1935. 
[Felixarchief, 38#70]
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In 1932 waren er 145 transmutatieklassen in Antwerpen met 
samen meer dan 2 000 leerlingen. Vijf jaar later besliste de stad in 
samenspraak met de schoolinspectie alle Franstalige leerlingen te 
concentreren in twee scholen. Het centraliseren van de Franse klas-
sen was financieel voordeliger, maar bleek in se niet haalbaar. De 
scholen kampten met te veel inschrijvingen voor de Franse afdeling, 
mede als gevolg van de losse omgang met de toelatingsvoorwaar-
den. De wet van 1932 stipuleerde onder meer dat enkel kinderen 
met een Belgische nationaliteit mochten worden toegelaten tot de 

Franse klassen. Maar in een wereldstad als Antwerpen was het niet 
meer dan normaal dat in sommige Franse klassen tweederde van de 
kinderen een andere nationaliteit hadden. In SOM1 volgde bijvoor-
beeld een grote groep van Israelieten, Polen, Turken, Hongaren en 
Roemenen les. Deze situatie werd al voor de Tweede Wereldoorlog 
aangekaart door Vlaams-nationalisten. In 1938 interpelleerde Jan Tim-
mermans (VNV) in de gemeenteraad over de toelatingsvoorwaarden 
van de transmutatieklassen en “het uitsluiten van vreemdelingen”.
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Bronnen bij deze bijdrage: H. Van Daele, 150 
jaar stedelijk onderwijs te Antwerpen, 1819-1969, 
Antwerpen, 1969; H. Van Velthoven, Waarheen 
met België?, Brussel, 2011, pp. 73-94; De Trans-
mutatieklassen, Brussel, 1956; M. De Metsenaere, 
Transmutatieklassen, (2022), op: https//nevb.
be; M. Van Ginderachter, E. Witte, H. Van Veltho-
ven, Taalpolitiek en -wetgeving, (2022), op: htt-
ps//nevb.be; FelixArchief, Archieven van de stad 
Antwerpen, Transmutatieklassen (1961-1964) 
[BE SA 214836], Taalregeling lager- en mid-
delbaar onderwijs Franse klassen, wet van 14 juli 
1932 (1932) [BE SA 186888], Lange Leemstraat 
[BE SA 186049]; FelixArchief, Archieven van het 
Stedelijk Onderwijs, Inrichting Franse klassen 

(1927) [BE SA 184749], Hervormingen van de Franse 
klassen (1910-1940) [BE SA 184742], Dossier over 
het leerprogramma voor de tweede taal (Nederlands) 
in de Franse klassen (1941) [BE SA 184848], Lijst 
der gebruikte leerboeken in de Vlaamse en Franse 
klassen (1937) [BE SA 184933].

De afschaffing in 1963
De politieke discussie 
over het nut van trans-
mutatieklassen laaide 
weer op midden jaren 
1950. In maart 1957 
diende CVP-volks-
vertegenwoordiger 
Albert Vanden Berghe 
als eerste in de Kamer 
een wetsvoorstel in 
om de transmutatie-
klassen af te schaffen. Hij meende dat het transmutatiestelsel had 
gefaald en in strijd was met het principe van de taalhomogeniteit. 
Het cijfermateriaal dat werd aangeleverd door het August Vermey-
lenfonds toonde aan dat in Vlaanderen weinig werd ondernomen 
om het overgangssysteem te doen stoppen. Vlaanderen telde in het 
schooljaar 1951-1952 185 transmutatieklassen, verdeeld over 54 scho-
len. In 1955-1956 waren er nog 181 klassen, goed voor 4 772 leerlingen. 
Concreet vroeg Vanden Berghe “de omschakeling van transmutatie-
klassen naar volwaardig Nederlandstalig onderricht te voltooien tegen 
het einde van het schooljaar 1958-1959”. Zijn wetsvoorstel werd weg-
gestemd. Het was wachten tot begin jaren zestig toen Hugo Schiltz 
in de Antwerpse gemeenteraad pleitte voor de afschaffing van de 
transmutatieklassen. Met de wet van 1963 haalden de tegenstan-
ders hun slag thuis. De transmutatieklassen waren op dat moment 
niet meteen verleden tijd, maar het proces voor de afschaffing was 
opgestart. Gradueel sloten er jaarlijks transmutatieklassen tot er na 
zes jaar geen klassen meer over waren. Het systeem zou dus vanzelf 
uitdoven nadat de leerlingen die hun studie waren begonnen in de 
Franse klassen, zouden zijn afgestudeerd.
Om efficiëntieredenen werden Franse klassen zo veel mogelijk 
samengebracht. In september 1965 werd beslist om de transmu-
tatieklassen van het Stedelijk Onderwijsinstituut Jongens nr. 3 op 
de Belgiëlei, over te brengen naar de Lange Leemstraat. Meisjes en 
jongens in de Franse klassen werden op die manier gemengd. In 
1968 was de SOM1 in de Lange Leemstraat nog de enige school in 
Antwerpen waar kinderen in transmutatieklassen werden onderge-
bracht. [sophie gyselinck & ann mares]

Het schoolfeest in de turnzaal van SOM1. Een 
klasje van het 1ste studiejaar, 1933. [Collectie 
Amanda Piree]

Op zondag 24 april houdt het ADVN een opendeur ter gelegen-
heid van de Erfgoeddag. Een hele dag lang kan u een bezoek 
brengen aan het gebouw en de Juffertuin en kennismaken met 
het ADVN en de wijkvereniging Klein Antwerpen. Speciaal voor 
deze editie verdiepten we ons in de taalgeschiedenis van het 
Antwerps stadsonderwijs, waaronder dat van de vroegere Juf-
ferschool. We brengen u het verhaal van de transmutatieklassen 
in beeld en klank. Er zijn rondleidingen, een mini-expo en een 
podcast met getuigenissen van oud-leerlingen. Bezoek aan het 
gebouw en de binnentuin is vrij, rondleidingen zijn op reservatie. 
We hopen u allen te mogen verwelkomen.

Zondag 24 april, 10u-17u
Rondleidingen om 11u, 13u en 15u (op reservatie langs
publiekswerking@advn.be of via 03-225 18 37)
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"Het verleden is een vreemd land, ze doen de 
dingen daar anders." Met de openingszin van 
zijn roman The Go-Between (1953) had de 
Britse auteur L.P. Hartley een onsterfelijke 
oneliner beet. Dit – laten we toegeven – 
ietwat simpele zinnetje leek de moderne 
historische ervaring feilloos te vatten. Het 
citaat thematiseert de acute kloof die we 
ervaren in het contact met de geschiedenis; 
het idee dat de tijden veranderen en dat er 
zich een cesuur bevindt tussen toen en nu.

"Het verleden is een vreemd land" werd zo een 
geliefd citaat onder moderne geschied-
schrijvers en -lezers, die daarmee steevast 
de onoverbrugbare afstand tot het verleden 
zouden benadrukken. De Amerikaanse 
historicus David Lowenthal zou het eerste 
deel van de zin zelfs gebruiken als titel van 
zijn klassieke studie over onze omgang met 

de geschiedenis, The Past is a Foreign Country 
(1989). En een kleine zoekopdracht via 
Google levert al snel drie miljard resultaten 
op.

Maar zoals dat gebeurt, gaan herhaling 
en betekenisverlies vaak hand in hand: 
als je een uitspraak tig keer hebt gehoord, 
vergeet je weleens te luisteren. Zo ging 
ook de ambiguïteit van Hartleys citaat wat 
verloren. Want net zoals een ver land, is het 
verleden ons immers nooit totaal vreemd. 
Thema’s, ideeën of concepten die we (soms 
onterecht) als eigentijds beschouwen, heb-
ben ook voorgaande generaties beroerd of 
bewogen. Naast de afstand die we ervaren 
in het contact met de geschiedenis, is er 
ook een vorm van herkenning die soms 
evenzeer verrassend is – een vreemde 
vertrouwdheid.  

Nieuwe invalshoeken
Twee voorbeelden van deze vreemde 
vertrouwdheid wierpen zich op tijdens 
de verschillende brainstormsessies over 
de digitale Encyclopedie van de Vlaamse 
beweging (DEVB), die het ADVN samen met 
d collega-archieven en vele auteurs ontwik-
kelt. Het doel van de sessies was om nieuwe 
thematische artikels te definiëren om aan 
het voortdurend uitdijende bouwwerk van 
de DEVB toe te voegen en zo het vernieu-
wende onderzoek van de laatste jaren een 
plaats te geven in dit wetenschappelijke 
standaardwerk.

ONDERZOEK

vreemd vertrouwd
Over nieuwe lemma's en oude ideeën in de digitale Encyclopedie van de Vlaamse beweging

Linksonder: Milieu-actie georganiseerd door de Volksunie 
Antwerpen in de jaren 1970. Om aandacht te vragen voor het 
leefmilieu trok een groepje manifestanten met gasmaskers 
de straat op. [ADVN, VFA523]

Rechtsonder: Affiche van de Volksunie met het opschrift 
'Groen en Vlaams', [eind jaren 1980]. [ADVN, VAFA135]
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Een eerste illustratie van een nieuwe invals-
hoek die tegelijk vertrouwd aanvoelt, is het 
thema natuur en milieu. In de vorige edities 
van de encyclopedie, de EVB en de NEVB, 
kwam deze thematiek – die ons vandaag na 
aan het hart ligt – slechts zijdelings aan bod. 
Ondanks een enkele 

‘groene boskabouter’ 
uit de Volksunie die 
in de NEVB opduikt, 
en het wat uitge-
breidere artikel 
over de verhouding 
tussen de politieke 
partij AGALEV en de 
Vlaamse beweging, 
bleef het thema 
leefmilieu in de 
encyclopedie uit 1998 
onderbelicht.

Zoals verschillende 
recente historische 
analyses echter 
aantonen, speelden 
en spelen discoursen 
over natuur en milieu (en later ook klimaat) 
een belangrijke rol in verschillende nationale 
bewegingen vanaf de negentiende eeuw tot 
vandaag. Zo zijn de uiteenlopende beeld-
vormingen rond het landschap bepalend 
geweest voor de ontwikkeling van een Cata-
laanse nationale identiteit. Maar eveneens 
de anti-Verlichtingsopstelling van heden-
daagse radicaal-rechtse partijen in Duitsland 
is volgens de politicoloog Jonathan Olsen 
verbonden met een specifieke visie op 
milieu en natuur die geworteld is in het 
romantisch nationalisme.

Kunnen we ook in de geschiedenis van 
de Vlaamse beweging zulke typerende 
ideologische natuur- en landschapsdiscour-
sen onderscheiden? Welke rol speelde dit 
landschap bij de verschillende constructies 
van de Vlaamse identiteit? En hoe hebben 

opeenvolgende generaties 
binnen de Vlaamse beweging 
gereageerd op het menselijke 
ingrijpen in de natuur? Hoe zijn 
ze omgegaan met fenomenen 
als ontbossing, milieuvervui-
ling en industrialisering? In de 
DEVB willen we deze vragen 
beantwoorden in twee thema-
tische artikels die de Vlaamse 
beweging bestuderen vanuit 
recente theorievorming over landschap, 
natuur en milieu.

Moderne concepten
Niet alleen nieuwe invalshoeken kunnen 
onze blik op het verleden verhelderen. Dat 
geldt evenzeer voor moderne concepten, 
zoals de term ‘denktank’. Het begrip ‘denk-
tank’ is inderdaad recent. Het concept werd 
gemunt tijdens de Tweede Wereldoorlog 
en zou pas in de jaren zestig van de vorige 
eeuw zijn hedendaagse betekenis krijgen. 
Toch, zo benadrukt de historicus Jacob Soll, 

“wortelt het fenomeen [van een denktank] in 
de humanistische academies en wetenschap-
pelijke netwerken van de 16e en 17e eeuw”.

Meer bepaald definieert Soll een denktank 
als een “groep van experts, een onderzoeks-
organisatie die advies en ideeën verstrekt over 

Zelfklevers van de Volksunie met het opschrift 'Water is le-
ven' en 'Water is waardevolksunie', s.d. (© Macline). [ADVN, 
VPP214 & 215]



13

Postzegel ter ere van de vijftigste verjaardag van het Vlaams 
Economisch Verbond, een Vlaamse werkgeversorganisatie 
en lobbygroep die werd opgericht als tegenhanger van het 
Comité Central Industriel (CCI), 1976. [ADVN, VGDB2]

Bronnen bij deze bijdrage: G. Buelens, 
Wat we toen al wisten, Amsterdam, 2022 ; 
K. Deschouwer, Daan Vervaet, (2022), op: 
https://nevb.be ; L.P. Hartley, The Go-
Between, Harmondsworth, 1965 ; J. Nogué & 
J. Vincente, Landscape and National Identity 
in Catalonia, in: Political Geography, jg. 23, 
2004, nr. 2, pp. 113-132 ; J. Olsen, Nature 
and Nationalism. Right-wing Ecology and the 
Politics of Identity in Contemporary Germany, 
New York, 2002 ; S. Walgrave, AGALEV, 
(2022), op: https://nevb.be.

specifieke nationale of commerciële proble-
men”. En plots is de link met de Vlaamse 
beweging niet meer zo ver weg. Want 
kunnen we, naast voor de hand liggende 
meer recente voorbeelden als de Graven-
steengroep, geen gelijkaardige collectieven 
onderscheiden vanaf het prille begin van de 
Vlaamse beweging? En zo ja, hoe hebben ze 
het gedachtegoed van verschillende groe-
pen binnen de Vlaamse beweging in de loop 
van de tijd vormgegeven? Op welke manier 
hebben ze het publieke debat of het beleid 
beïnvloed?

Zo beschouwd past wellicht ook een orga-
nisatie als het Vlaams Economisch Verbond 
(VEV) met haar verschillende organen in het 
rijtje Vlaamsgezinde denktanks. En mis-
schien, zo opperde een auteur tijdens een 
brainstormsessie, kunnen we zelfs de hele 
Vlaamse beweging als een soort denktank 
avant la lettre beschouwen. Genoeg stof, 
in ieder geval, voor een nieuw uitgebreid 
artikel dat onderbelichte aspecten van het 
verleden weer op de voorgrond plaatst.

 ***
Natuurlijk mogen we hedendaagse visies 
niet zonder meer projecteren op vorige 
generaties. Toch kunnen moderne concep-
ten en invalshoeken nieuwe perspectieven 
op de geschiedenis openen en ons helpen 
om dat verleden, vanuit het heden, beter te 
begrijpen. Laverend tussen bevreemding en 
herkenning werkt zo de bureauredactie van 
de DEVB zich een weg door de geschiedenis 
van de Vlaamse beweging, het Vlaams-nati-
onalisme en het nationalisme in Vlaanderen. 
Wordt vervolgd. [sarah menu]

Voor de digitale Encyclopedie 
van de Vlaamse beweging wer-
ken een heel aantal auteurs 
aan duizenden lemma’s over 
grote en kleine momenten 
in de geschiedenis van de 
Vlaamse beweging. Op het 
ogenblik worden de lemma’s 
over onder andere Hugo 
Schiltz, Hugo Claus, Reginald 
De Schryver en Hugo Verriest 
geschreven. En onze reviewers 
staan klaar om de teksten kri-
tisch te bekijken. Blijft u graag 
op de hoogte van het project? 
Volg onze Facebook-pagina of 
neem een kijkje op de website 
www.devb.be.
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scheurt aan flarden…*
De digitalisering van 19de-eeuwse flamingantische pers

COLLECTIE

De gedrukte pers heeft onmiskenbaar een belangrijke rol gespeeld 
in de opkomst van de Vlaamse beweging in de 19de eeuw. Het is 
een evolutie die zich ook weerspiegelde in het perslandschap in 
Vlaanderen: een door Franstaligen gedomineerde markt werd vanaf 
1870 grotendeels overgenomen door Nederlandstalige en niet zelden 
Vlaamsgezinde uitgevers. De krant Het Laatste Nieuws en het week-
blad Het Volksbelang, beiden met een Vlaams-liberale oorsprong, zijn 
twee van de bekendste voorbeelden die nog steeds verschijnen. Het 
zijn echter uitzonderingen in duurzaamheid, want vele flaminganti-
sche kranten en tijdschriften die in de 19de eeuw als paddestoelen 

uit de grond schoten, moesten door financiële problemen of inhou-
delijke conflicten na één of twee jaargangen het onderspit delven.

Omdat de verspreiding van deze kortstondig verschenen titels 
relatief beperkt was, worden er anderhalve eeuw later nauwelijks 
nog exemplaren bewaard in publiek toegankelijke collecties. Daar-
bovenop komt het feit dat de kwaliteit van het gebruikte papier 
vaak minderwaardig is waardoor de degradatie van het papier 

* Versregel uit het toondicht Aan die van Gent (1864) van Frans De Cort en één van de slogans 
op de voorpagina van Schild en Vriend, toepasselijk gezien de huidige staat van de krant.
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steeds problematischer wordt. Bij heel wat titels gaat het stilaan 
om onherstelbare schade en in sommige gevallen staan de laatste 
gekende exemplaren zelfs op punt te verdwijnen. Omdat restauratie 
doorgaans onhaalbaar is, zoekt het ADVN sinds een aantal jaar part-
nerschappen om deze titels te digitaliseren. Eén van de partners met 
wie een samenwerking werd opgezet is de Universiteitsbibliotheek 
Gent – Boekentoren waar een open access beleid sinds jaar en dag 
hoog in het vaandel wordt gevoerd. Uit de collecties van het ADVN 
en de Boekentoren werden 40 titels geselecteerd, waarvan intussen 
18 titels of 3 900 opnames digitaal beschikbaar zijn. Het digitaliseren 
gebeurt in het eigen scanatelier van de Boekentoren met een finan-
ciële tussenkomst van het ADVN. De scans zijn momenteel enkel 
beschikbaar via de catalogus van de UGent, maar in de toekomst 
ook via de nieuwe catalogus van het ADVN.

Illustratief voor de soms zeer slechte staat van 19de-eeuwse kranten 
zijn de twee gedigitaliseerde kranten van de Vlaamsche Volkspartij 
van Maurits Josson: Schild en Vriend en De Stem. Het zondagsblad 
Schild en Vriend: Tolk der Jong-Vlaamsche Partij verscheen voor het 
eerst in juni 1892 en was een uitgave van de Brusselse afdeling van 
De Vlaamsche Wacht in aanloop naar de parlementsverkiezingen 
van dat jaar. Samen met het vrijzinnige weekblad De Flamingant van 
Alfons Prayon-van Zuylen vertolkte de krant het standpunt van de 
in 1892 opgerichte Vlaamsche Volkspartij. Samenvallend met een 
inhoudelijk conflict tussen de neutrale strekking Josson en de libe-
rale strekking Prayon-van Zuylen en het vertrek van die laatste uit de 
partij, verscheen Schild en Vriend vanaf 1 oktober 1893 onder de titel 
De Stem: Tolk der Vlaamsche Volkspartij. Met de inzet van een nieuwe 
jaargang wijzigde in januari 1894 de titel van de krant nogmaals: 
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De Stem werd Vlaamsch en Vrij, niet te verwarren met het verwante 
en gelijknamige literaire weekblad. Vlaamsch en Vrij verscheen ver-
moedelijk tot 1895, maar voor zover bekend zijn er van dit tijdschrift 
maar enkele nummers uit 1894 bewaard gebleven.

Het maandblad Het gewapende Vlaanderen is dan weer een interes-
sant voorbeeld van een kortverschijnende krant. Van deze krant 

“gewijd aan de verdediging der rechten der Vlamingen in Leger en Bur-
gerwacht” verschenen in 1897 welgeteld twee nummers: op 15 juli en 
29 augustus. Initiatiefnemer was de jonge Edward Peeters (1873-1937) 
die onder het pseudoniem Edward Van Hove ijverde voor de verne-
derlandsing van het leger. In 1898 behaalde hij zijn onderwijsdiploma, 
nadat hij die vijf jaar eerder had 
onderbroken voor een kortstondige 
militaire loopbaan. Peeters werd 
leerkracht in Oostende en verwierf 
in het begin van de 20ste eeuw 
naam en faam als eigenzinnig peda-
goog en auteur van kinderboeken 
en sprookjes onder het pseudoniem 
Paul Kiroul.

Een laatste specimen van de 
gedigitaliseerde tijdschriften is het 
veertiendaags studentenblad Jong 
Vlaanderen. Onder het motto “Een 
trachten naar het Schoone – Jonc 
ende stout” hoopten de redacteurs 
Hubert Langerock, August Ver-
meylen en Lodewijk De Raet in het 
najaar van 1889 meer jonge pennen 
in de Vlaamse culturele kringen 
te brengen. Hoewel het tijdschrift 
vooral literair verdienstelijk was, 
waagde het zich ook aan weten-
schappelijke artikels over sociologie 
en geschiedenis. Jong Vlaanderen 
haalde geen honderd betalende 
abonnees en kwam rond de jaarwis-

seling in financiële moeilijkheden. Nadat Vermeylen en De Raet in 
januari 1890 de redactie verlieten hield Langerock het tijdschrift 
nog een viertal nummers, tot 29 maart 1890, in leven. In dit project 
konden we alle dertien nummers digitaliseren.
Een overzicht van de achttien gedigitaliseerde titels en de verwij-
zingen naar de digitale bestanden kan u vinden op https://advn.be/
nl/publiek/projecten/digitalisering-19e-eeuwse-flamingatische-pers.

Naast het lopende project met de Boekentoren werkt het ADVN dit 
voorjaar aan de voorbereiding van het Primeur-project. In dit digita-
liseringsproject van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken, meemoo en 
acht erfgoedinstellingen worden voor het ADVN achtentwintig kran-

tentitels gedigitaliseerd, samen bijna 
29 000 bladzijden. Het gaat voorna-
melijk over titels uit het interbellum 
zoals De Voorpost (1922-1932), De 
Straal (1925), De Klauwaert (1927-1933) 
en Vlaanderen (1922-1933), maar de 
selectie bevat ook een aantal 19de-
eeuwse titels zoals Het Vrije Woord 
(1865-1867), De Vlinder (1867), Ieders 
Belang (1868) en De Klets (1889). Na 
het afronden van de voorbereiding 
in de zomer wordt de digitalisering 
in de loop van het najaar uitgevoerd. 
De eerste resultaten zullen in de 
loop van 2023 digitaal beschikbaar 
worden gesteld. Het Primeur-project 
wordt uitgevoerd met middelen van 
het Relanceplan Vlaamse Veerkracht 
dat wordt gerealiseerd met de steun 
van het Europees Fonds voor Regio-
nale Ontwikkeling. [tom cobbaert]

Bronnen bij deze bijdrage: Redactie, Pers, op: 
https://nevb.be; M. Carlier & A. Deprez, Vlaamsch 
en Vrij 1893-1897, 1989; M. d'Hoker, Peeters, 
Edward, op: https://nevb.be; W. Van Rooy & 
L. Van Dijck, Jong Vlaanderen (1889-1890), op: 
https://nevb.be.
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Op het eind van de jaren 1920 lanceerde 
het IJzerbedevaartcomité een oproep om 
oorlogsdecoraties in te zamelen voor de 
creatie van een kunstwerk Vloek den oorlog. 
Het succes van de oproep inspireerde het 
IJzerbedevaartcomité om naast de IJzertoren 
een Vredesmuseum te bouwen. Reeds in 
1939 lagen grootse bouwplannen klaar, maar 
pas na de vernietiging van de IJzertoren in 
1946 werd het eerste museum ingericht in de 
PAX-poort. Na de voltooiing van de tweede 
IJzertoren verhuisde dit museum van de 
PAX-poort naar de nieuwe toren. In de 
daaropvolgende jaren groeide de collectie 
verder aan in een gebouw dat hierop niet 
was voorzien. De zoektocht naar een oplos-

sing resulteerde in een bewaargeving van de 
museumcollectie bij het ADVN. Behalve een 
verbetering van de bewaaromstandigheden 
maakte deze operatie ook de nodige ruimte 
voor vernieuwingen in de permanente 
tentoonstelling.
Vandaag omvat de museumcollectie van 
de IJzertoren naar schatting 24 900 stuk-
ken (documenten, tekeningen, schilderijen, 
foto’s, affiches, beeldhouwwerken, vlaggen 
en voorwerpen zoals medailles, wapens en 
uniformen). Met het project Collectie aan 
de IJzer willen het ADVN en Museum aan de 
IJzer de collectie die verspreid zit over de 
twee instellingen virtueel samenbrengen 
en zo beter toegankelijk maken. We doen 

project 
Collectie aan de IJzer

KORT

dit door de inventaris van deze collectie 
op beide locaties zowel kwalitatief als qua 
registratiegraad op niveau te brengen, de 
digitalisatiegraad te verdubbelen en de 
resultaten zo toegankelijk mogelijk te maken 
langs verschillende digitale platformen. Het 
project start in april 2022, loopt tot december 
2023 en kadert binnen de inhaalbeweging 
digitale collectieregistratie van de Vlaamse 
Gemeenschap en maakt deel uit van het 
Relanceplan Vlaamse Veerkracht dat wordt 
gerealiseerd met de steun van het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling. [tom 
cobbaert]

Bouw van de tweede IJzertoren, [jaren 1960]. 
[ADVN, VFFY10/104]
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wt|tijdschrift over de geschiedenis van de vlaamse beweging 
Inhoud 2022/1

Beperkt aanbod recente  bijdragen
te lezen op:

www.foliomagazines.be

WT-bijdragen van 1995 tot 2019
zijn raadpleegbaar langs www.wt.be

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

– steunabonnement: 75 euro
- afzonderlijk nummer: 10 euro

meer info langs: www.wt.be

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

rekeningnummer  Be80733021529077 
[Bic kredBeBB].

KORT

VOOrWOOrd

Bruno De Wever, Gustaaf Borginon en het 
debat over de radicalisering van de Vlaamse 
beweging

BijdraGeN

Luc Vandeweyer, De verkiezing van Gustaaf 
Borginon tot volksvertegenwoordiger in 1912 
in arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde: een 
overwinning voor de flaminganten?

fOrum

Aragorn Fuhrmann, Een encyclopedie voor 
de 21ste eeuw: concept en uitgangspunt bij 
de digitale encyclopedie van de Vlaamse 
beweging

Lode Wils, De 
Flamenpolitik 
grondig doorge-
licht

erfGOed

Johan Strobbe, 
"Wij, wij moeten de 

voortrekkers van 
Vlaanderen zijn." 
Het archief van 
het Klein Semina-
rie van Roeselare als bron voor de geschiedenis 
van de Vlaamse beweging

NieuWe uiTGaVeN

tentoonstelling 
Het beeldhouwwerk 
van Cyriel Verschaeve

Op zaterdag 2 en zondag 3 
juli is de tentoonstelling Het 
beeldhouwwerk van Cyriel 
Verschaeve te zien in de Sint-
Audomaruskerk in Alveringem. 
De tentoonstelling is een 
initiatief van de vzw Kapelaan 
Verschaeve in samenwerking 
met het ADVN en de gemeente 
Alveringem en gaat gepaard 
met het colloquium Cyriel 
Verschaeve als kunstenaar?. Het 
colloquium vindt plaats op 
zaterdag 2 juli in OC De Kwelle 

(Alveringem). Meer informatie 
over het programma en het 
inschrijvingsformulier van het 
colloquium kan u vinden op 
www.cyrielverschaeve.eu. De 
tentoonstelling is buiten het 
colloquium vrij te bezoeken op 
2 juli van 16u tot 18u en op 3 juli 
van 10u tot 12u en 14u tot 18u. 
De tentoonstellingscatalogus 
kan vanaf juli besteld worden 
bij het ADVN en de vzw Kape-
laan Verschaeve. [red.]
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grenzen als houvast

DENKWOORD

dirk rochtus | voorzitter van het advn

Oekraïne, letterlijk ‘Grensland’. Een land met doorlaatbare grenzen – 
figuurlijk althans – naar West en Oost. Naar Europa op het vlak van 
waarden, naar Rusland in de culturele zin. In het laatste geval werd er 
zelfs van ‘broedervolken’ gesproken. Maar ook broeders hoeven niet 
per se onder hetzelfde dak te wonen. Eigenheid binnen bepaalde 
grenzen sluit openheid en samenwerking niet uit.
Anders dan wat kosmopolieten hopen, dienen staatkundige grenzen 
niet te verdwijnen. Zolang ze maar geen dam opwerpen tegen de 
vrije omgang van mensen met elkaar en de uitwisseling van ideeën 
en culturele en wetenschappelijke prestaties. Ze omlijnen de natie 
waarbij een bepaalde gemeenschap op basis van gemeenschap-
pelijke kenmerken zoals taal en historische achtergrond zich politiek 
en socio-economisch organiseert en vorm geeft aan de daarmee 
overeenstemmende besluitvormingsprocessen. Peter Sloterdijk, de 
beroemde Duitse filosoof (met de Nederlandse vader), wreef zijn 
landgenoten aan dat ze nationale grenzen niet meer naar waarde 
zouden schatten. Ze zouden hen enkel nog als "toeristische hindernis-
sen" opvatten, iets wat Sloterdijk als een gevaar beschouwt in het 
licht van de drang van vele miljoenen mensen die proberen "uit de 
zones van armoede binnen te geraken in de welvaartsruimte".1

Wie ook intensief nagedacht heeft over grenzen – maar dan vanuit 
een historisch perspectief –, is Luc Boeva, medewerker van het 
eerste uur en oud-directeur van het ADVN. Hij 
publiceerde in 2017 een onvolprezen boek over 
grenzen dat nog niets aan belang heeft inge-
boet en vertaling naar het Frans, Duits en Engels 
zou verdienen.2 Het begrip staatkundige grens 
roept vaak gemengde gevoelens op in de zin 
van bescherming en engheid. De filosoof Ludo 
Abicht geeft in zijn voorwoord bij het boek een 
positieve invulling aan die ambiguïteit, in die zin 
dat grenzen de mensen "zowel tegen agressie en 
imperialisme van buitenaf moeten beschermen als 
hen de kans geven, met mensen 'van de overkant' 
(…) in contact te komen’.3 Boeva begint zijn werk 
met de vaststelling dat politieke grenzen "geen 
eenvoudige geografische fenomenen [zijn]: ze 
omsluiten ruimten die identiteiten vormen".4

Wie het nationalisme bestudeert, kan niet om 

het fenomeen van grenzen heen. Nationalisme legt immers een 
"expliciete band tussen natie en territorium" én – schrijft Boeva verder 

nog – nationale identiteit wordt "bepaald door de evidentie en het 
bewustzijn van grenzen die een groep mensen (onder)scheidt van een 
andere".5 De auteur wijst er ook op dat de globalisering het belang 
van grenzen niet heeft doen afnemen. Het Schengenakkoord tussen 
het merendeel van de lidstaten van de Europese Unie is daar een 
voorbeeld van: de afschaffing van grenscontroles betreft de doorlaat-
baarheid van grenzen, maar raakt niet aan hun bestaan zelf.6 Het 
boek eindigt met het volgende citaat van Robert D. Kaplan, de grote 
Amerikaanse geopolitieke analist en veelreiziger: "Landen moeten 
ergens ophouden".7 Inderdaad, zonder grenzen geen structuur, geen 
houvast.

(1) Sloterdijk in gesprek met het Duitse maandblad Cicero, 28 januari 2016.
(2) L. Boeva, Grenzen. Een historische gids, Antwerpen, 2017.
(3) L. Boeva, Grenzen […], p. 13.
(4) L. Boeva, Grenzen […], p. 17.
(5) L. Boeva, Grenzen […], p. 20.
(6) L. Boeva, Grenzen […], p. 17.
(7) L. Boeva, Grenzen […], p. 263.

[ADVN, VPLA10]
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