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VOORWOORD

Uitdagende inhouden
Ook het ADVN maakt er een jaarlijkse gewoonte van om op educatieve uitstap te gaan en dit jaar viel de keuze op het Museum voor
Midden-Afrika in Tervuren. Het prachtig vernieuwde museum is
bovendien, samen met Museum Dr. Guislain en de Kazerne Dossin
partner in het pas opgestarte project van de Universiteit Antwerpen
over Controversieel Erfgoed, waaraan ook het ADVN participeert. Het
UA-project beoogt de Ontwikkeling van een REferentiekader voor
het omgaan met Gevoelig ERfgoed in instellingen voor cultureel
erfgoed (REGER-kader).
De keuze voor de bestemming van onze teambuildingactiviteit was
dus ook strategisch. Uit de benadering van deze complexe geschiedenis door de gidsen bleek alvast duidelijk dat meerstemmigheid er
een uitgangspunt is.
Mens sana in corpore sano, dus het museumbezoek ging gepaard
met een herfstige wandeling van 5,5 km in het Tervuurse Warandepark. Deze afstand schoot me te binnen toen ik de bijdragen
voor deze laatste ADVN-Mededelingen van 2019 doornam. In het
rijke aanwinstenoverzicht toont archiefmedewerker Rita Verelst de
uiteenlopende verzameling collecties die recent door archiefvormers
of hun verwanten en opvolgers werden binnengebracht. Al deze
memorabilia duurzaam opslaan en ontsluiten is onze basisopdracht.
Door de jaren heen werd op die manier meer dan 8 km archief in het
ADVN bijeengebracht. Abstractie makend van het feit dat de collectie
in de hoogte wordt opgestapeld, zou je
dus minstens twee uur nodig hebben
om alleen al maar langs alle verzamelde
archief te wandelen.
Tussendoor vermeld ik graag dat voor
groepen een gegidste wandeling ‘achter
de schermen van het ADVN’ een absolute
aanrader is en vanaf begin 2020 via de
website kan worden geboekt.
Het aantal lopende meter archief zegt
dan nog niets over de vaak uitdagende
inhoud ervan, zoals ook uit dit nummer
weer mag blijken.

Opzoekwerk in archieven kan leiden tot boeiende verhalen, maar
de geschiedenis van een archief op zich kan ook een sterk verhaal
opleveren. Archivaris Jens Bertels behandelt het avontuurlijke wedervaren van het archief van de Raad van Vlaanderen via de papieren
nalatenschap van de vroegere secretaris ervan, Jozef Van den Broeck.
Archiefmedewerker Sam Bordon stootte op een curieuze bundeling
van open brieven van een leraar aan minister Joris Helleputte. De
brieven verschenen vanaf 1907 in De Standaard en klaagden de ongelijke positie van het Nederlands in de administraties aan. Verwacht
werd immers dat deze zaak de minister, die op dat moment tevens
voorzitter van het Davidsfonds was, niet geheel ongevoelig liet.
Onderzoeker Kasper Swerts signaleert de vrijwel onbekende
geschiedenis van de Belgen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in
ballingschap leefden op het Britse eiland Man. Bij het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog werden Duitstalige migranten door de
Britse overheid aanzien als potentieel staatsgevaarlijk en veiligheidshalve verbannen naar het eiland Man, maar ook Vlamingen, zoals de
onfortuinlijke Edgard Louage, belandden er in interneringscentra. In
deze bijdrage zet Kasper Swerts een aantal onderzoeksvragen op
een rijtje. De praktijk van het neutraliseren van verdachte figuren
door hen naar Engeland over te brengen, was ook in de Eerste
Wereldoorlog kunstschilder Edmond Verstraeten te beurt gevallen.
Op verdenking van spionage verbleef hij
de laatste maanden van 1914 in gevangenschap in Reading. Zijn kleinzoon
Antoon Rumes beschrijft zowel het leven
als de collectie van de kunstschilder,
wiens 150ste geboortedag in 2020 aanleiding geeft tot een retrospectieve in
zijn vroegere woonplaats Waasmunster.

[ADVN, VPAY40]

Ook het ADVN is volop bezig met de
voorbereiding van een uitdagend
programma voor volgend jaar. Gelieve
alvast de Driekoningengesprekken op
27 januari 2020 in uw agenda te noteren,
meer nieuws volgt. [ann mares]
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UIT HET ARCHIEF

“ik zweer de zelfstandigheid van vlaanderen te bewerken en te behouden,
het geheim te bewaren, wanneer dit door den raad bevolen wordt.”
Het archief van de Raad van Vlaanderen
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Het is niet eenvoudig om in een handomdraai de geschiedenis en
betekenis van de Raad van Vlaanderen (1917-1918) te duiden. Op
4 februari 1917 richtte een groep van activisten tijdens de Vlaamsche
Landdag dit activistisch orgaan op om in samenwerking met de
Duitse bezetter enkele Vlaamse eisen door te drukken. De Raad
wordt vaak getypeerd als een proto-parlement, vanwege de doelstellingen, werkzaamheden en de Commissiestructuur. Het grootste
verschil met een volwaardig parlement was de afwezigheid van een
wetgevende of controlerende functie en de benoemingsprocedure:
de raadsleden werden niet door de bevolking verkozen. De werking
van de Raad werd bovendien bemoeilijkt door de chaotische aard
van de vergaderingscultuur en de financiële afhankelijkheid van
de Duitsers. Ook verschoven na verloop van tijd de strategische
belangen van de Duitsers. Na de aangenomen resoluties van Josué
De Decker over de hervorming van het bureau en van August Borms
over de zelfstandigheid van Vlaanderen op de
avondzitting van 22 december 1917 werd de
Raad, nog geen jaar na de oprichting en op
laste van de Duitse bezetter, een eerste maal
ontbonden. De Duitse bezetter ondersteunde
de zelfstandigheidsverklaring niet en de
volksraadplegingen in het kader van de ontbinding en de samenstelling van de nieuwe
Raad, met het doel de legitimiteit te verhogen,
werden geen succes. Een tweede Raad werd
opgericht, maar ook deze bestond niet langer
dan een jaar. De Raad van Vlaanderen wordt
dan ook zelden als een succes bestempeld.
Jozef Van den Broeck en de Raad van Vlaanderen
Uit de korte en turbulente geschiedenis van
de Raad vallen meerdere interessante verhalen te puren. Een recente aanvulling op het
archief van Jozef Van den Broeck (1878-1938)
stelt het ADVN in staat om hier een bijdrage
aan te leveren. Van den Broeck was een Antwerpse advocaat en een belangrijk figuur in

Na verloop van tijd kreeg de Raad van Vlaanderen een Commissie van Gevolmachtigden, die
het beste getypeerd kan worden als een proto-regering waarbij de Gevolmachtigden een prefiguratie van ministers waren. Zittend van links naar rechts: August Borms, Josué De Decker,
Alfons Jonckx, Achiel Brys, Pieter Tack, Florimond Heuvelmans, Emiel Verhees, Telesphorus
Vernieuwe ; Staande van links naar rechts: Ferdinand Brulez,
Leo Meert, Karel Heynderickx. [ADVN, VFAY278]

het activisme, onder andere als secretaris van
de Raad van Vlaanderen. Na de oorlog werd
hij bij verstek ter dood veroordeeld en week
hij uit naar Den Haag, waar hij een belangrijke
rol speelde in het netwerk van uitgeweken
activisten. Zijn archief biedt dan ook een
unieke inkijk op het reilen en zeilen van deze
gemeenschap. Dit artikel werpt aan de hand
van een dossier van Van den Broeck echter
een licht op een heel andere geschiedenis: de
verdwijning van het archief van de Raad van
Vlaanderen.
Het archief van de Raad van Vlaanderen
genoot in de naoorlogse periode veel interesse. Enerzijds bleef het voor de activisten
een belangrijke bron voor propagandavoering,
Spotprent van Jozef Van den Broeck door A. Perquy in 1918.
Ook andere raadsleden zijn op deze manier door Perquy geportretteerd. [ADVN, VPR1716/6]

maar anderzijds vormde het archief voor de Belgische staat een
belangrijke bron voor de bewijsvoering tegen activisten. In sommige
kringen zag men het archief zelfs als een instrument om de Vlaamse
beweging in het algemeen in diskrediet te brengen. Voor Jozef Van

den Broeck en zijn kompanen van de Raad van Vlaanderen was een
veilige bewaring van het archief dan ook van groot belang. Zij waren
zich hiervan bewust en men besprak in besloten kring bij het keren
van de oorlogskansen al gauw de verschillende opties. De keuze viel
uiteindelijk op een bewaring in het verre Leipzig.
De verhuis naar Leipzig en de verdwijning
Om de keuze voor Leipzig als bewaarplaats te begrijpen, is de figuur
van de Duitse ambtenaar en archivaris Robert-Paul Oszwald (18831945) essentieel. Tijdens de oorlog was Oszwald toezichthouder op
het activisme, waardoor hij nauw samenwerkte met verschillende
hooggeplaatste activisten en uiteindelijk ook een rol speelde in de
discussies over het archief. Als medewerker van de universiteit van
Leipzig kon hij via zijn contacten en persoonlijke engagement een
bewaring aldaar bepleiten en uiteindelijk ook voor elkaar krijgen.
Het archief zou onder het toezicht van professor Seeliger en Albert
Vlamynck, lid van de
Raad en werkzaam op het
Rijksarchief en later op de
von Bissing-universiteit,
bewaard worden. Weinig
mensen waren hiervan op
de hoogte en de betrokkenen zagen de verhuis als
een afdoende maatregel
om het archief uit Belgische
handen te houden.
Uiterst links: Het archief van de
Raad van Vlaanderen werd met zorg
behandeld, onder andere en vooral
door Jozef Van den Broeck. Het klassement van het archief uit 1918 is hier
getuige van. [ADVN, D1957(1/1)]
Hiernaast: Robert-Paul Oszwald
(rechts), de Duitse ambtenaar en archivaris die doorslaggevend was in de
verhuis van het archief naar Leipzig,
in gesprek met Cyriel Verschaeve en
Carlos Westphal voor het Hof Thansen
(Noord-Duitsland) in 1936.
[ADVN, VFAL30]
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In 1921 publiceerde Armand Wullus met
Flamenpolitik: Suprême espoir allemand de
domination en Belgique reeds zijn tweede
belastende boek over de activisten. In
1923 volgde een tweede editie. [ADVN,
VB534(2/1)]
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De situatie in Leipzig was echter
minder stabiel dan verwacht en
vrij snel werd het archief niet
meer beheerd door de mensen
die het oorspronkelijk deden.
Oszwald verhuisde
bijvoorbeeld van Leipzig naar Potsdam. Het
toezicht was nu in handen van George Roose,
een gewezen medewerker van August
Borms en actief in het
Nationaal Verweer,
een semi-autonome
administratie van de
Raad die het activisme
een repressie-apparaat
moest bieden. Het is
deze Roose die, verpauperd en vereenzaamd, het archief te koop aanbood aan
Armand Wullus (1893-1969).
De keuze voor Armand Wullus, ook bekend onder zijn schrijversnaam Wullus-Rudiger, was niet toevallig. Wullus-Rudiger
had namelijk ervaring met dit soort ondernemingen. Enkele
jaren voordien bemachtigde hij archief van de Duitse generale staf en droeg hij bij aan bezwarende publicaties over de
Flamenpolitik en de activisten. Ook had hij Duitse archiefstukken als bewijsmateriaal geleverd voor het proces van
Adiel Debeuckelare (1888-1979), leider in de Frontbeweging
Bij de verhuis van het archief naar Leipzig verzekerden de raadsleden zich van de
verdere eigendom en gebruik van het archief, onder andere om de propaganda
voor een bestuurlijke scheiding verder te zetten. [ADVN, D1957(1/1)]

en Het Vlaamsche Front. Via Roose sloeg Wullus een nieuwe slag.
De verkoopakte van het archief van de Raad van Vlaanderen werd op
25 januari 1925 getekend.
Wullus handelde niet in zijn eentje. Zo kon hij rekenen op de Ligue
nationale pour l’unité Belge, een organisatie die ontstond uit verzet
tegen de vernederlandsing van de Universiteit van Gent en meer
algemeen ijverde voor de verdediging van een tweetalig Vlaanderen. In dit streven kenden zij de Vlaams-nationalisten als fervente
tegenstanders. Compromitterende archieven zoals het archief van

de Raad van Vlaanderen
konden een middel zijn om
via bronnenpublicaties deze
tegenstanders te treffen en
de doelen en eisen van de
Vlaamse beweging te bestrijden. Een leidend figuur
binnen deze organisatie was
Jacques Pirenne (1891-1972),
zoon van Henri Pirenne,
de bekende historicus en
tevens ere-voorzitter van
Lique nationale pour l’unité
Belge.
Meer dan twee jaar na
de verwerving meldden
verschillende persorganen,
zoals Etoile Belge in mei
1927, de verwerving van
het archief van de Raad van
Vlaanderen door de Ligue
nationale en de plannen
om over te gaan tot bronnenpublicaties. Dit nieuws
bereikte ook snel de leden
van de Raad, wat tot paniek
en onrust leidde. De grote
vrees dat het archief in
Belgische handen zou vallen,
werd ondanks de getroffen
maatregelen, bewaarheid.
Wat nu? En wat konden ze
ondernemen?
De reactie van de raadsleden
Het archief van Van den Broeck leert ons in eerste instantie dat
verschillende raadsleden al een half jaar eerder op de hoogte waren
van de verdwijning van het archief. Josué De Decker (1879-1953),

De Ligue nationale pour la Défense
de l’Université de Gand ijverde voor
het franstalige karakter van de
Gentse Universiteit. In 1925 werd de
naam veranderd naar Ligue nationale
pour l’unité Belge, dat voortaan
streed voor een tweetalig Vlaanderen.
De publicatie van het archief van de
Raad van Vlaanderen maakte deel uit
van deze strijd. [ADVN, VFBY86]

professor en leidend figuur
binnen het activisme,
deelde Van den Broeck op
1 december 1926 in een
brief het volgende mee:
“Het gehele archief is (…)
door de Belgen gestolen”.
Tegelijkertijd sommeerde
hij Van den Broeck om
als ex-secretaris alle
ex-gevolmachtigden,
ex-zaakgelastigden en
het laatste bestuur van
de Raad samen te roepen.
Deze gevolmachtigden en
zaakgelastigden waren een
soort van prefiguraties van
ministers. Van den Broeck
diende tegen hen voorlopig wel nog te zwijgen
over de verdwijning van
het archief. Ook Willem De
Vreese (1869-1938), net als
De Decker een professor
aan de Gentse Rijksuniversiteit en leidend figuur
binnen het activisme,
werd betrokken in de besprekingen. De Vreese stelde voor om “de
gehele zaak te laten rusten, althans voorloopig [sic]” en de zaak nog
onder hen drieën te houden. Als redenen gaf hij de vorderingen in
de amnestiebesprekingen, de moeite om iedereen bijeen te trom-
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Het archief van de Raad van Vlaanderen was het onderwerp van heel wat briefwisseling tussen Jozef Van den Broeck, Josué De Decker en Willem De Vreese.
De problemen en mogelijke oplossingen werden hierin meermaals besproken.
[ADVN, D1957(4/4)]

Decker stelde wederom voor om alle betrokkenen bijeen te
roepen en toonde zich strijdvaardig: “Wij dagen Wullus en
zijne commissie uit alles, maar dan ook absoluut alles nu echt
te publiceren en zoo spoedig mogelijk”. Het activisme had er
volgens hem “niets van te vrezen”. Het initiatief lag ondertussen wel niet meer geheel bij Van den Broeck, De Decker en
De Vreese. Op 25 mei 1927 ontving Van den Broeck namelijk
een ondertekende brief van gewezen activisten Florimond
Heuvelmans, Jan Eggen, Adolf Peremans en Pieter Ursi. Zij
stelden voor om een enquêtecommissie, bestaande uit de
vier ondertekenaars, te vormen om de verdwijningszaak uit
te pluizen. De brief had een bedreigende toon en kondigde
verhoren van de betrokkenen aan, om de “aansprakelijkheid
van eenieder” vast te stellen.
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melen en zijn twijfels bij de behulpzaamheid van het advies van de
meeste betrokkenen. Het advies van De Vreese werd gevolgd. De
drie hielden de informatie voor zich, maar vroegen zich tegelijkertijd
af waarom Wullus en zijn geldschieters dat ook deden: “waarom toch
zwijgen de Belgen over het gestolen A?”.
Een half jaar later was deze aanpak niet meer mogelijk. Het bovengemelde persbericht verscheen en de bal ging aan het rollen. De

Onenigheid en wantrouwen
De aanwezige briefwisseling verraadt paniek, insinuaties en
verdachtmakingen en heel uiteenlopende visies over wat er
moest gebeuren. Er vormden zich groepjes die eigen verhalen vormden over de verdwijning van het archief en die naast
elkaar lopende plannen van aanpak opstelden. Opmerkelijk
is de vaststelling dat over afdelingen en administraties van
de Raad van Vlaanderen en het Vlaamsche Komiteit, een
voortzetting van de Raad in Nederland, gesproken werd
alsof ze nog bestonden. De Decker stelde voor om de zaak
over te laten aan de Commissie van Justitie, een commissie
die volgens hem nog actief was en voorgezeten werd door
Florimond Heuvelmans. Dit terwijl aangenomen wordt dat alle werkzaamheden van het Vlaamsche Komiteit in 1919 reeds uitdoofden.
Later, op 31 mei 1927, stelde De Decker weer een heel andere aanpak
voor. Niet de Commissie van Justitie moest bepalen wat er gebeurde,
maar het Bureau van de Raad en de gevolmachtigden. De hele Raad
van Vlaanderen bijeenroepen leek hem nog steeds ongewenst. Dit
lag praktisch moeilijk, kon resulteren in ongewenste meerderheden
en onnadenkendheid, en geeft blijk van weinig vertrouwen en eens-

gezindheid. Tegelijkertijd werd ook veel aandacht besteed
aan de enquêtecommissie. Zo schreef De Decker in dezelfde
brief over deze commissie als de Eggenactie: “Er is, geloof ik,
een Comité van onderzoek eigenmachtig door hem ingesteld”.
Een week na de rondzendbrief bestond hier dus nog een
grote mate van twijfel over. Alles wijst op een warrig en
ongecoördineerd verloop van zaken. Verschillende initiatieven en visies liepen dooreen.
De archiefhistorie toont ook de relaties tussen verschillende actoren uit het activisme, zoals blijkt uit de brief
van De Vreese naar De Decker op 1 juni 1927. Hij schreef
namelijk over Jan Eggen en zijn commissie het volgende:
“wat bij mij overheerscht, is de onmetelijke belachelijkheid
van geheel deze onderneming”, en “de geheele geschiedenis
is Mr. Eggen waardig, maar juist daarom laat ze mij koud”.
Toch maakten De Vreese en De Decker zich enigszins
zorgen. Ze hadden het gevoel slachtoffer te zijn van een
harde zoektocht naar schuldigen en staken elkaar een
hart onder de riem: “Hoe jammerlijk en betreurenswaardig het gebeurde is, geen blaam kan ons treffen: het is een
geval van overmacht, van heirkracht”. In deze gesprekken
zien we trouwens een eerste aanwijzing dat bepaalde
betrokkenen het verhaal waarheidsgetrouw beginnen
te reconstrueren. Dit was niet evident, door speculatie
en vingerwijzen, maar ook door het feit dat de Ligue
nationale pour l’unité Belge doelbewust mist spuide over
de verwervingsgeschiedenis. Zij wilden de ware toedracht
niet delen. De grootste reden voor de lange onduidelijkheid
was echter het wantrouwen. Eggen zat lange tijd op het verkeerde spoor en De Decker en De Vreese wilden hun verhaal
niet doen zolang ze onder verdenking stonden. De Decker
stelde namelijk onder andere de voorwaarden dat Heuvelmans zich distantieerde van de Eggenactie en dat ieder
wantrouwen buiten tegen de schuldige R. [Roose] afwezig
moest zijn. In augustus 1927 was ook Eggen vergevorderd in
zijn zoektocht. De Decker maakte namelijk melding van het
bezoek van een deurwaarder om de documenten van De
Decker contra Roose in handen te krijgen. Hierna verlaagde

De bronnenpublicatie van de Ligue nationale
pour l’unité Belge had niet het gewenste effect
en kon op heel wat ongenoegen rekenen, ook in
de Senaat. Voorzitter Jacques Pirenne zag zich
dan ook genoodzaakt om uitleg te verschaffen
in De Standaard. [ADVN, D1957(4/5)]

de frequentie van de
briefwisseling. De
gemoederen leken
bedaard te zijn.
De briefwisseling geeft
voornamelijk een
inzicht in de initiële
reacties en de interne
gang van zaken. Handelingen naar buiten toe
werden niet besproken.
In een brief van 13 juni
1927 bespraken ze de
eerste echte concrete
stappen. Ze wilden
zich namelijk richten
tot het Duitse en het
Belgische gerecht, in
die volgorde, voor
diefstal. In hoeverre
deze piste bewandeld werd, is niet
duidelijk, maar het vermoeden is
dat het bij een onuitgevoerd idee
gebleven is. Het enige bijkomende
spoor over de procedure is de
vermelding van De Decker op 15
oktober dat hij het betreurde dat
de commissie van Justitie zijn weg
niet volgde. Wat de commissie
concreet besloot, komen we niet
te weten. Vermoedelijk spoorden
zij aan tot een vergadering met
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allen die in de tweede Raad van Vlaanderen zetelden. Eind 1927 werd
immers een vergadering van deze aard bijeengeroepen. Het dossier
van Jozef Van den Broeck bevat jammer genoeg geen verslag van
deze vergadering en de besluiten zijn dan ook onbekend. De kans
is groot dat men besloot om niets te ondernemen en de gevolgen
en de ontwikkeling van de amnestiewet af te wachten, zoals in de
briefwisseling een aantal keer werd voorgesteld. Aanwijzingen van
concrete handelingen ontbreken voorlopig.
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In september 1928 verscheen eindelijk de gevreesde bronnenpublicatie. De publicatie werd op kritiek ontvangen en in vraag gesteld en
sorteerde niet het gewenste effect. Jacques Pirenne voelde zich zelfs
genoodzaakt om in De Standaard uitleg te verschaffen over de timing
en de bedoeling
van de publicatie.
Velen zagen er een
poging in om de
onderhandelingen
over de amnestiewet te beïnvloeden
in het nadeel van
de activisten. Ook
de vertaling van
de documenten
in het Frans en de
samenstelling van de
uitgavecommissie
stootten op kritische
bedenkingen. De
bronnenpublicatie
werd afgedaan
als leugenachtige
propaganda en
een zoveelste zet in
de strijd tegen het
Nederlands en de
Vlaamse beweging
en sloeg er niet in
de activisten en de

doelstellingen van de Vlaamse beweging in diskrediet te brengen.
In 1929 werd de uitdovingswet van kracht. Jozef Van den Broeck zou
er geen gebruik van maken en de rest van zijn leven in Nederland
verblijven.
Het verhaal van het archief van de Raad van Vlaanderen stopt niet bij
de publicatie en haar geringe impact. In de bronnenpublicatie stond
namelijk dat het archief door de ligue nationale aan de commissie
van het oorlogsarchief geschonken zou worden. Deze commissie
werd in 1919 per Koninklijk Besluit opgericht om de documenten met
betrekking tot de Eerste Wereldoorlog en de bezetting te bewaren
en ging in 1929 op in het Rijksarchief van België. Henri Pirenne, erevoorzitter van de ligue nationale, was de voorzitter van het centraal
comité van deze commissie. De schenking volgde
wel pas in 1939, meer dan tien jaar na de publicatie.
Het is door deze schenking dat het archief van de
Raad van Vlaanderen vandaag bewaard wordt in het
Rijksarchief. Het archief is wel niet ononderbroken
in de depots aanwezig geweest. In 1940, amper een
jaar na de verwerving, maakte het archief de overtocht naar Engeland. Het archief mocht tijdens de
oorlog immers niet in handen vallen van de Duitsers,
die jacht maakten op belangrijke archieven. Na de
oorlog verhuisde het archief terug naar Brussel, waar
het jarenlang met de hoogste discretie behandeld
werd. Sinds de inventaris van Luc Vandeweyer in
2012 toont het dat de belangstelling en het tumult
niet uit de lucht gegrepen zijn. [jens bertels]
Bronnen voor deze publicatie:
L. Vandeweyer, Inventaris van het conglomeraatsarchief van de Raad van
Vlaanderen, het Propagandabureau, Nationaal Verweer, de Nationalen
Bond voor de Belgische Eenheid, Jacques Pirenne en Henri Pirenne,
1908-1939, Brussel, 2012 ; Y. Geenen & A. Vrints, Jozef Van den Broeck:
flamingant en informant, in: Wetenschappelijke Tijdingen, jg. 65, 2006,
nr. 3, pp. 174-195 ; H. Mommaerts & P. Van Hees, Raad van Vlaanderen
(1917-1918), 2019 op: https://nevb.be ; H. Mommaerts & L. Vandeweyer, Armand Wullus, 2019 op: https://nevb.be.
In 1928 volgde dan eindelijk de bronnenpublicatie. De Nederlandse
vertaling zou nog een jaar op zich laten wachten. Onder andere de
vertaling van de bronnen naar het Frans zorgde voor heel wat kritiek.
[ADVN, VC105]

UIT HET ARCHIEF

gëinterneerd op het eiland man.
Edgard ‘the Fleming’ Louage, een vergeten stem in de geschiedenis
6.30 uur in de ochtend. De lichten springen
aan. De geïnterneerden krijgen twee uur
om wakker te worden alvorens de namen
een voor een worden afgeroepen: de ‘Roll
Call’ luidt het begin van de dag in die goed
gevuld is met activiteiten. Sommigen trekken met schop en spade de naburige velden
in, anderen kiezen er dan weer voor om
hun tijd te wijden aan culturele activiteiten.
Tegen vijf uur worden de schoppen weer
verzameld en opgeborgen. De rest van de
avond speelt zich binnenskamers af totdat
de bewaker met het twee keer knipperen
van het licht rond elf uur het einde van de
dag aankondigt.

Voor de Vlaming Edgard Louage was dit
een typische dag tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Edgard ‘the Fleming’ was
geïnterneerd op het eiland Man. Het eiland,
gelegen te midden van de Ierse zee die
het Verenigd Koninkrijk scheidt van het
Smaragdeneiland, fungeerde tijdens de
Tweede Wereldoorlog als een interneringscentrum. De Britse regering was immers bij
de aanvang van de oorlog van oordeel dat
de ongeveer 70 000 Duitstaligen die op dat
moment op het Britse eiland verbleven een
mogelijke bedreiging vormden. De Britse
regering zou zich uiteindelijk echter niet
enkel beperken tot Duitsers of Oostenrijkers,
waardoor er in augustus 1940 ongeveer
14 000 ‘aliens’ geïnterneerd waren in diverse
centra op het eiland Man.

Schilderij van Edgard Louage tijdens zijn internering op het
eiland Man. Het portret is een werk van medegevangene en
schilder Albert Brion. [Collectie familie Louage]

Zo ook Edgard Louage en een kleine
groep Belgische burgers, wier verhaal
echter in de loop van de tijd vergeten
is geraakt. Het wedervaren van de
Vlaamse geïnterneerden op het eiland
Man is immers niet meer dan een voetnoot in de geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog, de herinnering eraan
lijkt wel verzonken in de stroom van de
tijd. Het gevolg is dat er tot op heden
weinig onderzoek is gevoerd naar het
leven van de geïnterneerde Belgen en
Vlamingen op het eiland Man.
Foto van geïnterneerden van kamp ‘X’ in Peel op het
eiland Man. Het eiland zou doorheen de oorlog een
grote diversiteit aan zowel nationaliteiten als sociale
klassen kennen, gaande van professoren die aanvankelijk als vluchteling in Oxford waren opgevangen tot
zeelui. [ADVN, F10]
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Het archief van Edgard
Louage – dat in het ADVN
is gehuisvest – kan echter een tipje van de
sluier oplichten. Het archief is niet alleen
intrigerend wat betreft zijn inhoud, ook
de vorm waarin het bewaard is gebleven,
spreekt tot de verbeelding. De schatten van
het eiland Man werden door Edgard na de
oorlog verwerkt en gebundeld in een lijvig
boek met staaltjes van behangpapier. Het
belichten van enkele van de archiefstukken
uit dit behangpapierboek kan een eerste
aanzet geven tot verder onderzoek naar de
internering van Belgische burgers op het
eiland Man tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Name, please
Een opmerkelijke bron zijn de 48 stafkaartjes van de verschillende Belgen die een
tijd hebben doorgebracht op het eiland.
Doordat naam, beroep en thuisadres erop
vermeld staan, wordt het immers mogelijk
om verder onderzoek te voeren naar de
geschiedenis van deze individuen en wellicht te achterhalen hoe ze op het eiland zijn
beland. Daarenboven kunnen de stafkaartjes

een eerste stap zijn om na te gaan of er nog
andere Vlamingen of Belgen op het eiland
geïnterneerd waren. De geïnterneerden
hebben mogelijk correspondenties achtergelaten, waardoor er in de brieven andere
namen zouden kunnen opduiken die niet
terug te vinden zijn tussen het behangpapier. Overigens vormen deze kaartjes
een aardig uitgangspunt voor een sociale
analyse van het leven in het interneringscentrum: de verschillende beroepen – gaande
van zeeman tot ingenieur – die hier vermeld
worden, weerspiegelen een complexe en
sociaal gedifferentieerde structuur. Werden
deze verschillende sociale klassen op het
eiland op dezelfde manier behandeld, of was
er een verschil in ervaring op basis van de
sociale achtergrond?
No Man is an Island
Tussen de staaltjes behang zitten bovendien
enkele stukken die het toelaten om een
accurater beeld te krijgen van het dagelijkse
leven binnen en buiten de interneringscen-

Stafkaartjes uit het archief van Louage. De kaartjes vormen
een interessante bron om verder onderzoek te voeren naar
de sociale dimensies van de geïnterneerden en kunnen een
eerste aanzet geven tot een omvangrijke sociale netwerkanalyse. [ADVN, F10]

tra op het eiland Man. Zo wordt in een van
de brieven aangewezen dat “Mr. Louage as
a rule did not contribute to the house fund
because he did not have any money”. Niet
alleen wijst de korte beschrijving op het
gebruik van geld door geïnterneerden – een
bankbriefje van de ‘Mooragh Internment
Camp Bank’ dat Louage vijf shilling toekent,
lijkt trouwens te bevestigen dat Louage er
inderdaad niet zo warmpjes inzat – de vermelding van een ‘house fund’ geeft ook een
inzicht in het leven in de interneringscentra.
De centra op het eiland Man waren immers
vaak in aller ijl omgebouwde vakantieoorden of bungalows. Consultatie van de ‘house
fund’ – waarmee onder meer schoonmakers
werden betaald – kan het onderzoek naar de
sociale dimensies in de interneringsbungalows ten goede komen: werden de Belgische
geïnterneerden samen in een huis gezet?
Werd er een onderscheid gemaakt op basis

van de taal, om zo de harmonie in de huizen
te verzekeren?
Daarnaast dringen zich vragen op over de
interacties tussen de bewoners van het
eiland en de geïnterneerden. Een contract
met richtlijnen voor boeren die geïnterneerden als goedkope werkkrachten wilden
inhuren, vermeldt dat “farmers who desire to
recognise good service are permitted to do so
in the form of a cash gratuity and/or a gift of
common vegetables”. Een lijst met ‘Approved
Employers’ lijkt dit verder te bevestigen en
illustreert hoe de geïnterneerden buiten
de interneringscentra werden gebruikt als
goedkope werkkrachten. De praktijk van
giften die geschonken konden worden, doet
dan weer vragen rijzen naar de complexiteit

13

Bankbriefje aan Louage van de ‘Camp Bank’
van het interneringscentrum Mooragh nabij
Ramsay. Geïnterneerden konden op verschillende manieren geld verdienen op het eiland,
zoals de richtlijnen voor de ‘Labour for Farms’
aangeven. De richtlijnen kunnen daarnaast
nog een interessante blik werpen op de
interacties tussen de geïnterneerden en de
bewoners van het eiland tijdens de Tweede
Wereldoorlog. [ADVN, F10]

van de sociale contacten tussen bewoners
en geïnterneerden. Hoe werden de interacties geregeld? Zijn er voorbeelden van
langdurige vriendschappen of huwelijken
tussen bewoners en geïnterneerden en wat
kan dit ons vertellen over het sociale leven
van de geïnterneerden op het eiland Man?

Postkaartjes met zicht op de kustlijn van het eiland Man. De
geïnterneerden op het eiland werden vaak ondergebracht
in bungalows of hotels die voor de oorlog als toeristische
residenties hadden gediend. Naast het interneringscentrum
in Peel bevonden er zich op het eiland ook grote centra in
Ramsay en de hoofdstad Douglas.
[ADVN, F10]

Een baken voor de ontdekkingsreiziger
De verschillende onderzoekpistes die aan
de hand van het archief van Edgard Louage
kunnen worden blootgelegd, zijn veeltallig. Het eiland kan dan ook een belangrijke
rol spelen in het onderzoek naar de interneringscentra tijdens en na de Tweede
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Wereldoorlog. De uniciteit van het eiland
stelt ons immers in staat om vragen en
perspectieven aan te brengen die we
mogelijk niet zouden kunnen stellen op
basis van andere casussen. Daarentegen
kan vergelijkend onderzoek met het
eiland Man ons de mogelijkheid bieden
om bepaalde praktijken of omstandigheden te veralgemenen, waardoor het
mogelijk is om transnationale perspec-

Bronnen bij deze bijdrage: Archief Edgard Louage (BE
ADVN AC598); C. Vlaemynck, Naar Engeland gedeporteerd, Antwerpen, 1984; R. Dickson, S. MacDougall
& U. Smalley, ”Astounding and Encouraging”: High
and Low Art Produced in Internment on the Isle of Man
during the Second World War, in: G. Carr & H. Mytum
(eds.), Cultural Heritage and Prisoners of War. Creativity
Behind Barbed Wire, Cambridge, 2015, pp. 186-206; C.
Chappell, Island of Barbed Wire. Internment on the Isle
of Man in World War Two, Ramsbury, 1984; H. Mytum,
The Social and Intellectual Lives of Academics in Manx
Internment Camps during the Second World War, in:
S. Crawford, K. Ulmschneider & J. Elsner (eds.), Ark
of Civilization: Refugee Scholars and Oxford University,
1930-1945, Oxford, 2017, pp. 96-116.

tieven of methodologieën te ontwikkelen.
De verschillende vragen onderstrepen
echter bovenal dat de rol van het eiland Man
in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog uiteindelijk nog geëxploreerd moet
worden. Het is te hopen dat het archief van
Louage daarbij als een baken kan fungeren
om de avontuurlijke ontdekkingsreiziger
naar zijn eindbestemming te begeleiden.
[kasper swerts]

rechtzetting
In nummer 65 van de
ADVN-Mededelingen
werd in het artikel
“Straks winkelen met
een Vlaamse munt.”
Het archief van de
Vlaamse Franken op pagina 6 Mark Eyskens
verward met zijn vader Gaston Eyskens. De
minister van Financiën in 1986 was wel degelijk Mark Eyskens, de zoon van Gaston. [red]

UIT DE COLLECTIE

“weledele heer minister”
Brieven van een leraar
Op donderdag 9 mei 1907 verscheen in het
Antwerps nieuwsblad De Standaard, de eerste van wat uiteindelijk een verzameling van
34 open brieven zou worden. Deze waren
gericht aan de nieuwe minister van Spoorwegen, Posterijen, Telegrafen en Telefonen
Joris Helleputte. Ze waren bedoeld om de
ongelijke behandeling aan te tonen tussen
Vlaamse en Waalse Belgen. De auteur? Een
man die lange tijd anoniem bleef, verscholen
achter het pseudoniem Didaskalos, Oudgrieks voor leraar. Wie was deze leraar en wat
stond er in zijn open brieven?
Joris Helleputte was net één week de
nieuwe minister van Spoorwegen, Posterijen,
Telegrafen en Telefonen wanneer de eerste
open brief gepubliceerd werd. Helleputte
was naast minister ook nationaal voorzitter
van het Davidsfonds, dat einde 19de eeuw
intensief ijverde voor vernederlandsing, en
was het dus in zekere zin verplicht aan zijn
achterban om maatregelen te nemen ten
voordele van het gebruik van het Nederlands in zijn administratie. Deze brieven
waren, aldus Didaskalos zelf, niet als vijandig
bedoeld tegenover Helleputte, sterker nog
de auteur bedankte zelfs de minister voor
zijn goede bedoelingen en het al verwezenlijkte in één van zijn teksten. Met zijn open
brieven wilde hij de ongelijke behandeling
tussen Franstaligen en Nederlandstaligen
aanklagen, die het gevolg was van het
voornamelijk Franstalige karakter binnen de
centrale rijksadministratie.
De 34 Open Brieven aan minister Helleputte waren een
aanklacht, gebaseerd op stevig onderbouwde statistieken,
tegen de discriminatie van de Vlaamse ambtenaren op het
ministerie. [ADVN, VY900000]

Het verschil tussen de jaarwedden van
Waalse en Vlaamse ambtenaren, het overwicht van ééntalige Franssprekende hoge
ambtenaren op het ministerie, de nadelen
die de Vlaming ondervond bij promotie en
examens in de ambtenarij en het feit dat
verschillende documenten voor werknemers aan de spoorwegen enkel in het Frans
beschikbaar waren, betreffen slechts enkele
onderwerpen van de 32 brieven. Deze werden van 9 mei 1907 tot 12 maart 1908 in De
Standaard gepubliceerd. Vervolgens werden
de open brieven kernachtig samengevat en
door het Algemeen-Nederlands Verbond
uitgegeven als het werk Budgetvreters. Later,
in 1909, werden de 32 brieven aangevuld
tot 34 brieven en verzameld uitgegeven
in het boek: De 34 open brieven geschreven
door Didaskalos aan M. Helleputte. Eén brief
uit 1909 was overigens niet aan Helleputte
gericht maar aan Julien Liebaert, de minister
van Financiën.
Maar wie was deze ’Didaskalos’? Het pseudoniem bleek niet geheel ondoorzichtig,
want achter deze teksten hield zich daadwerkelijk een leraar schuil, namelijk Lodewijk
Delpire (1846-1927), leraar aan de lagere
school in Laken. Als leraar werd hij bevriend
met de Vlaamse schrijvers Anton Bergmann
en Domien Sleeckx. Hij was tevens actief
in voornamelijk Brusselse Vlaamsgezinde
kringen. Zo was Delpire secretaris van
de Veldbloem, een Vlaamse vrijzinnige
volksmaatschappij, was hij werkzaam in het
Willemsfonds en werd hij in 1905 de eerste
secretaris van het Algemeen-Nederlands
Verbond. Als overtuigd flamingant ijverde hij
ook voor een herziening van het proces Jan
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en meer dan 110 niet. Diezelfde flaminganten pasten de handelswijze van de brieven
verder toe om zo Vlaamse ambtenaren
meer Vlaams bewustzijn bij te brengen. Het
is overigens het vermelden waard dat Helleputte later in zijn carrière een examen liet
organiseren waarbij ook de kennis van het

Nederlands werd getest, terwijl voordien
Franstaligen enkel getest werden op hun
kennis van het Frans. Bovendien maakte de
minister het verplicht voor loketbedienden
om tweetalig te zijn en introduceerde hij
de tweetalige spoorgids en de tweetalige
poststempels. [sam bordon]

Foto links: De onderwijzer Lodewijk
Delpire kende een lange en rijk gevulde
carrière binnen de Vlaamse beweging.
[ADVN, VY177]
Hiernaast: Didaskalos’ brieven werden
als brochure uitgegeven en hadden een
grote invloed op de argumentatie van
flaminganten tegen de verfransing van
het openbaar bestuur. [ADVN, VB1677]
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Coucke en Pieter Goethals. In zijn later leven,
tijdens de Eerste Wereldoorlog steunde hij
het activisme en als 80-jarige stond hij op
de senaatslijst voor het Vlaamsche Front in
Leuven, het jaar nadien deed hij mee in de
gemeenteraadsverkiezing in Schaarbeek.
De teksten van Didaskalos hadden effect. Ze
werden vaak aangehaald door flaminganten
omdat de brieven statistische gegevens
bevatten die erg moeilijk te weerleggen
waren door tegenstanders. Zo was het
bijvoorbeeld moeilijk te argumenteren dat
er een gezonde verhouding bestond tussen
Franstaligen en Nederlandstaligen op het
departement van het hoger bestuur der
Spoorwegen wanneer uit een brief bleek dat
slechts 33 ambtenaren Nederlands spraken

Bronnen bij deze bijdrage:
J. De Maeyer, L. Van Molle & B. De
Keyser, Joris Helleputte, Architect en politicus: deel I biografie, Leuven, 1998;
R. De Schryver, Lodewijk Delpire, 2019
op: https://nevb.be; L. Delpire, Budgetvreters : Open brieven van Didaskalos
aan M. Helleputte, Minister van Spoorwegen, Posterijen, Telegrafen en Telefonen, Gent, 1908; L. Delpire, De 34 open
brieven geschreven door Didaskalos aan
M. Helleputte, Minister van Spoorwegen,
Posterijen, Telegrafen en Telefonen,
Antwerpen, 1909; B. De Nil, Het archief
met betrekking tot de Vlaamse Beweging
van de KANTL, in: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie
voor Nederlandse Taal en Letteren, Gent,
1998, pp. 317-318.

KORT

het archief van edmond verstraeten (1870-1956)
In 2002 beslisten de nabestaanden van
Edmond Verstraeten om het archief van deze
Wase kunstschilder in bewaring te geven bij
het ADVN. Het persoonsarchief van Edmond
dat voornamelijk bestaat uit briefwisseling,
manuscripten, tekeningen en personalia
die betrekking hebben op zijn productief
schildersbestaan, ademt een bijzondere
sfeer uit. De schilder koesterde namelijk niet
alleen zijn penseel, ook de pen dichtte hij
zijn liefde toe. Het rijtje met brievenschrijvers
dat zijn correspondentie
verrijkt lijkt onuitputtelijk:
Pol De Mont, Emmanuel
De Bom, Felix Timmermans, Stijn Streuvels,
Jozef Muls, Theo Bogaerts,
Emile Claus, Raymond
de la Haye, Franz Hellens
enz. Zijn archief is het
levende bewijs dat de
schilder talrijke contacten
onderhield met diverse
vooraanstaande figuren
uit de Vlaams-culturele en
literaire scène.
Edmond Verstraeten
werd geboren in 1870 in Waasmunster. In het
Sint-Jozef-Klein-Seminarie in Sint-Niklaas
ontmoette hij op 17-jarige leeftijd, de Vlaamsgezinde priester-leraar Hendrik Claeys.
Daarop begon Edmond verzen te schrijven.
Jaren later werden enkele van zijn gedichten
gebundeld en gepubliceerd, onder meer
ook in De Vlaamse Gids. Door een slepende
maagziekte verbleef Edmond enige tijd
thuis en verdiepte hij zich in het observeren
en tekenen van de natuur. Aangemoedigd

door Franz Courtens en Jacques Rosseels,
startte Edmond een artistieke opleiding aan
het Nationaal Hoger Instituut voor Schone
Kunsten in Antwerpen. Tijdens zijn vorming
ontwikkelde hij onder supervisie van Joseph
Coosemans zijn eigen stijl.
Gedurende zijn carrière schilderde Edmond
Verstraeten naast portretten, het liefst
landschappen. Hij liet zich inspireren door
de natuur en de omgeving van zijn landhuis
in Sombeke waar hij een teruggetrokken

Van jongs af leek Edmond Verstraeten fel
begeesterd door het eind negentiendeeeuwse taalflamingantische gedachtegoed
en de romantische denkbeelden over
taal- en stamverwantschap met het Duitse
volk. Op 3 oktober 1914 werd Verstraeten als
verdachte spion door het Belgische leger
gevangen genomen en overgebracht via
Antwerpen, Brugge, Folkestone en Woking
naar Reading in Engeland. Drie maanden
later was hij terug in België, zelf beweerde
hij dat zijn aanhouding te
wijten was aan het feit dat
er schilderijen van hem in
Duitsland aanwezig waren. In
1916 schreef Verstraeten in zijn
dagboek:”Vlaanderen moet een
staat op zichzelf worden als het
niet aan de ‘Frans-ontaarding’
wil ten onder gaan”. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog hield
de kunstenaar zich afzijdig.
[antoon rumes]

Lente door Edmond Verstraeten, 1897.

bestaan met zijn vrouw en kinderen leidde.
Rond de eeuwwisseling kende Edmond zijn
eerste grote successen. Hij kreeg een zilveren medaille in Bordeaux (1895) en werd in
1908 in Parijs bekroond tot winnaar van het
jaarlijkse Salon. Hij nam deel aan verschillende expo’s in binnen- en buitenland en
stelde als luminist-impressionist samen tentoon met schilders als Emile Claus, Claude
Monet, Paul Cézanne, Camille Pissarro en
Georges Seurat.

Tentoonstelling
150 jaar Edmond Verstraeten
(van 22 februari tot 31 maart 2020
op zaterdag en zondag)
Kasteel Blauwendael (Waasmunster)
Vernissage zondag 16 februari 2020 om 11u.
Meer info langs:
www. edmondverstraeten-artist.be
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AANWINSTEN

een selectie uit de recente aanwinsten
•Borstbeeld van Lode Claes vervaardigd door
Frans Van de Winkel.
Onderzoeksarchief over Leo Vindevogel van
Remi De Vis.

•Briefwisseling (1918-1938).
be advn ac451 archief jozef van den broeck

3

be advn ac0 collectie advn

1 •Agenda’s (19791989) van Jef
Maton als ondervoorzitter van de
Volksunie.
be advn ac1 archief

•Stukken betreffende de Volksunie in GrootAntwerpen en in het bijzonder in Hoboken.
Verder vergaderstukken van de Werkgroep
Traditie. Met een collectie boeken en audiovisuele stukken. (3)
be advn ac345 archief herman van hove

jozef maton

•Persoonsarchief (1950-1988).
•Verenigingsarchief
(1955-1965). (1)
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be advn ac15 archief
vlaams aktiekomitee
brussel en taalgrens

•Documenten
(1996-2001) over
de werking, de activiteiten en de publicaties
van de Volksunie.
be advn ac54 archief volksunie (vu)
•Onderzoeksarchief van Pieter Jan
Verstraete inzake de Altringerreeks. Met dossiers over o.a. Karel
De Rycke, Victor Leemans, Paul
Jamin, Frans Van Immerseel, Karl
Roos en Reimond Speleers.
be advn ac189 archief pieter jan
verstraete

•Werkingsarchief (1999-2018). (2)
be advn ac204 archief het vlaamse
kruis

2

be advn ac363 archief paul daels

•Dossier (1923-2017) over het beheer, de
provinciale werking, de communicatie en
de activiteiten van vtbKultuur. Met een collectie van een dertigtal tijdschriften van de
afdelingen.
be advn ac453 archief vlaamse toeristenbond /
vlaamse automobilistenbond (vtb/vab)
•Documenten (1999-2007) over de activiteiten van de federatie en de redactie van het
tijdschrift Open. (4)
be advn ac495 archief blauwvoetfederatie (bf)

•Tekeningen van Flor De Raet; schilderij en
•Documenten (1960-1980) over de Volksunie
pentekeningen van Roger Michiels; album
in Berchem.
met tekeningen en gedichten van Bert
be advn ac527 archief hector goemans
Aerenhouts (Kamp van Hemiksem); documenten van Bert Raets over de tijdschriften
•Dossiers (1948-2014) inzake het beheer, de
De Snavel en Opbouw (Kamp van Beverlo);
boekhouding en de organisatie van de zangalbum met gedichten en pentekeningen van
feesten, de Nekkanachten en het muziekKarel Halsberghe (Kamp van Kortrijk); docuevenement Houden van. Met een dossier
menten over het culturele leven in het Kamp (1970) inzake de oprichting van de Federatie
van Hekalo; dagboeken
der Kleinkunsttheaters en de boekhouding
van Antoon Mermans (Klein
(1982-1985) van het Nationaal Centrum voor
Kasteeltje in Brussel).
Culturele Animatie. (5)
be advn ac422 fonds repressie
be advn ac528 archief algemeen nederlands zangverbond (anz)
•Documenten (1950-2017)
over de Volksunie, Vlaams
•Celbrieven van Wim Verhulst aan Elza
Blok/Vlaams Belang, Were
Schramp (1946-1948).
Di, Voorpost en diverse radibe advn ac554 archief willem verhulst en griet
caal-rechtse organisaties in
latomme
Wallonië, Frans-Vlaanderen,
Frankrijk en Nederland.
•Affiches van KVHV-Antwerpen.
be advn ac427 archief roeland
be advn ac558 archief katholiek vlaams hoogstudentenverbond–antwerpen
raes

4

Van Severen (2008-2014).

documenten over het Vlaams Blok, de
Vereniging van Vlaams Nationale Auteurs en
het Nationalistisch Verbond voor Vlaamse
Oudstrijders.

be advn ac719 archief maurits cailliau

•Werkingsarchief met vnl.
boekhoudkundige documenten
(1979-2010).
be advn ac802 archief verbond van
vlaamse oud-strijders (verbond vos)
afdeling sint-niklaas

•Collectie boeken.
be advn ac577 archief ward corsmit

•Publicaties van Fundació
Josep Irla; stukken betreffende
nationale bewegingen in Italië,
Hongarije en Spanje.
be advn ac815 fonds nationale bewegingen en intermediaire structuren in europa (nise)

•N-VA huis-aan-huisbladen, promotiemateriaal en drukwerk. Verder documenten over
•Lezersbrieven en manifesten (vnl. van de
de werking en de activiteiten van Jong N-VA.
Partij voor Vrijheid & Recht) aan de redactie
(2009-2016).
van ’t Pallieterke (2006-2018).
be advn ac649 archief nieuw-vlaamse alliantie (n-va)
be advn ac851 archief ’t pallieterke
•Werkingsarchief (1984-2015).
be advn ac663 archief sint–maartensfonds (smf)
•Dossiers (1979-2012) inzake de Vlaamse
Volksbeweging nationaal/ arrondissement
Midden-Brabant/Kraainem, GC De Lijsterbes
(Kraainem), Nederlandse Kulturele Raad
Kraainem en Komitee der Randgemeenten.
Met verkiezingspropaganda en -uitslagen
(1979-2014) in Kraainem en Sint-Niklaas.
be advn ac689 archief peter elslander

•Documenten (2003-2018) over het Vlaams
Belang, de Vlaamse Volksbeweging en Vlaanderen Vlagt.
be advn ac908 archief steven utsi

•Documenten (1980-2018) over de boekhouding naast dossiers inzake de culturele
activiteiten zoals o.m. de Beauvoordse
gezondheidsmarsen, het Poëziefestival,
de kunsttentoonstellingen in Vinkemkerk,
artiestenmissen en zang-, toneel- en muziekavonden.

•Dossiers inzake het redactioneel werk
be advn ac969 archief opbouwwerk ijzerstreek vzw
van Maurits Cailliau binnen Oranjejeugd
(1987-2007), Delta (1987-2007), Deltastichting •Brieven van Volk en Staat (uit 1940 en 1942)
(Tekos) (1995-2005), Stuurgroep Oud-ADJV
waarvan Jan Brans hoofdredacteur was en
(AKVS-Schriften) (2006-2013) en Stichting Joris dossiers uit zijn advocatenpraktijk. Verder

be advn ac1049 archief jan brans

•Dossiers (1970-2017) over het Vlaams Scholierenverbond Turnhout, Vlaamse Militanten
Orde, Voorpost, Vlaams Belang (VB) Jongeren, Vlaams Belang, Vlaams Belang afdeling
Hoogstraten, Vlaamse Kring Dr. Hendrik
Versmissen, Café Leeuw Van Vlaanderen,
Voerenactie, Ierland Informatie Groep, Taal
Aktie Komitee etc. Met een omvangrijke boeken- en tijdschriftencollectie rond nationale
bewegingen in Europa in het bijzonder over
Noord-Ierland.
be advn ac1098 archief jan huijbrechts
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vaarten, IJzerwakes en
Vlaams Nationaal Zangfeesten (1973-2014).

•Foto’s (1993-2010) over de activiteiten van
Verbond van Vlaamse Oud-strijders, afdeling
Melle.
be advn ac1099 archief verbond van vlaamse oudstrijders (verbond vos) afdeling melle
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•Dossiers (1950-2017) van Lode Verhaegen als
organisator van de Pacificatielezingen in
Gent. Met documenten over het AlgemeenNederlands Verbond, Unie Nederland-Vlaanderen, Marnixring, afdeling Sas van Gent
en het Katholiek Vlaams Hoogstudenten
Verbond.
be advn ac1100 archief lode verhaegen

•Werkingsarchief (1930-2010).

•Persoonsarchief (1914-1966).

laurent wirix

be advn ac1104 archief valere deslypere

•Repressiedossier van
Omer Stevens naast
documenten van
diverse Vlaams-nationale organisaties
verbonden aan de
Vlaamse Kring Groeninghe in Merksem
(1944-2000). (7)
be advn ac1110 archief

•Audiovisuele opnames van de IJzerbede-

(vlanac) merksem

•Documenten (1950-1985) over de Volksunie
provincie Limburg en afdeling Bilzen. Verder
dossiers rond de Europese verkiezingen, de
parlements- en de gemeenteraadsverkiezingen in Limburg.

strijders (verbond vos) afdeling turnhout

•Oorlogsdagboek (1940-1941).

be advn ac1111 archief vlaams nationaal centrum

de vloed

be advn ac1108 archief ijzerbedevaardersforum

be advn ac1109 archief

be advn ac1103 archief frans van robaeys

be advn ac1106 archief piet

•Manuscripten en pen•Documenten (1960-2000) van Jan Fraitekeningen van J.C.
pont over zijn politieke activiteiten
Nachenius naast publibinnen Volksbelangen Brugge, Volksuniecaties van/over J.C. Nachenius en het natiogemeenteraadslid in Brugge, voorzitter
naal-socialisme in Nederland. Met correspon- VU-Groot-Brugse Raad en VU-arrondissedentie en documentatie van P.J. Verstraete. (6) mentsvoorzitter Brugge-Torhout. Met een
be advn ac1107 archief jan coenraad nachenius
dossier van de Stichting Lodewijk De Raet
(1963-1964) en verkiezingsdocumentatie
•Documenten (1995-1998) over de onder(1965-2000) van de Volksunie in Brugge. Met
handelingen tussen en de splitsing van het
een collectie boeken en affiches van de
IJzerbedevaartkomitee en het IJzerbedeVolksunie.
vaardersforum.
be advn ac1112 archief jan fraipont

be advn ac1101 archief verbond van vlaamse oud-

•Onderzoeksarchief van Frans Van Robaeys
over begraafplaatsen en herinneringsplaatsen van Vlaamse oostfronters in de
voormalige Sovjetunie en de oprichting van
gedenkstenen ter plaatse.

•Documenten (1980-1988) over het beheer en
de boekhouding van het Vlaams Nationaal
Centrum vzw.

omer stevens

be advn ac1114 archief anton van vessem

•Redactiearchief.
be advn ac1115 archief de toorts
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•Werkingsarchief (1956-1977).
be advn ac1116 archief nationale bevlaggingsaktie

•Redactiearchief (1934-1944). (10)
be advn ac1117 archief nieuw vlaanderen

•Documenten (1960-1990) over het
beheer en de (leden)administratie van
VU-afdeling Groot-Brugge naast verkiezingsdocumentatie van de Volksunie in
het Brugse. Met briefwisseling en nota’s
van het VU-hoofdbestuur en documenten van de diverse afdelingen in het
bijzonder van VU-afdeling Sint-Kruis.
be advn ac1122 archief volksunie (vu) afdeling
groot-brugge
•Dossiers inzake de organisatie van de
Belgisch-Nederlandse/NederlandsVlaamse Historische Congressen
(1976-2010).
be advn ac1123 archief belgisch-nederlandse/
nederlands-vlaamse historische congressen
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•Persoonsarchief (1936-1980).
be advn ac1118 archief willem melis

•Werkingsarchief (1989-2014).
be advn ac1124 archief

•Redactiedossiers van
de Encyclopedie van de
Vlaamse Beweging en de
Nieuwe Encyclopedie van
de Vlaamse Beweging
(1970-1990).
be advn ac1119 archief
encyclopedie van de vlaamse

9

nationalistisch verbond/

ment hasselt

nederlandse volksbeweging

(nv/nv)

•Werkingsarchief (1971-2011).
be advn ac1128 vlaams nationaal jeugdverbond (vnj)

•Werkingsarchief (19712011).
be advn ac1125 archief limburgs offer voor vlaanderen

afdeling provincie limburg

•Personalia en foto’s naast een brief van
August Borms aan Severeijns uit 1943. (9)
be advn ac1129 archief lodewijk severeijns

beweging

•Bibliotheek en archief
van Mark Grammens als
redacteur van diverse
tijdschriften waaronder De Linie, De Nieuwe,
Tijdschrift voor diplomatie,
Aktueel en Journaal. (8)

•Werkingsarchief (1961-1974 [-1995]).
be advn ac1127 archief volksunie (vu) arrondisse-

•Dossiers inzake SintMaartensfonds afdeling
Limburg, Vlaams
Nationale Partij, Vlaams
Belang provincie
Limburg en Vlaamse
Volksbeweging afdeling
Hasselt (1966-2017).

•Collectie postkaarten (ca. 800 stuks) van
studenten, gericht aan het secretariaat van
de Studentengilde (1900-1922).
be advn ac1130 archief vlaamse katholieke studentengilde eigen taal eigen zeden

be advn ac1121 archief mark

be advn ac1126 archief

[Sommige archieven bevinden zich nog in de verwerkings-

grammens

renaat vanheusden

fase en zijn niet onmiddellijk raadpleegbaar] [rita verelst]

KORT

wt|tijdschrift over de geschiedenis van de vlaamse beweging
Inhoud 2019/4
voorwoord

forum

Bruno De Wever, Over de liefde voor het Duits
en het Afrikaans, Vlaamsgezinde profeten en
nationalistische onruststokers

Wannie Carstens, Wat hou die toekoms vir
Afrikaans in? Oftewel: hét Afrikaans nog ‘n
toekoms in Suid-Afrika?

bijdragen

recensies

& signalementen

Maarten Langhendries, “Natuer en kunst gaen
hier hand aen hand”. Duitslandbeelden in de
vroege Vlaamse beweging (1844-1848)
Kasper Swerts, Profeten, psalmisten en onruststokers. Hans Kohn (1891-1971) over het Vlaams
nationalisme
erfgoed
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Piet De Baere & Jan Van der Fraenen,
Schatten op zolder? Een onderzoek naar een
portrettekening van Firmin Deprez door Joe
English

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

pil-van gastelprijs voor geschiedenis
Op zaterdag 23 november 2019 reikte het
ADVN in theater Tinnenpot in Gent de
achtste Pil-van Gastelprijs voor geschiedenis uit. Net zoals de voorgaande editie werd
ook deze keer de
prijs gedeeld, en wel
onder drie auteurs. De
jury bekroonde twee
wetenschappelijke
publicaties die qua
genre, stijl en benadering zeer uiteenlopend
zijn, namelijk De overlevenden. De Belgische
oud-strijders tijdens
het interbellum van

Martin Schoups & Antoon Vrints (Polis, 2018)
en Ernest Claes. De biografie van een heer uit
Zichem van Bert Govaerts (Houtekiet, 2016).
Het duo Schoups en Vrints raakte met het
boek het tot nu
toe grotendeels
ongeschreven
politieke verhaal aan van de
Belgische oudstrijders tijdens
het interbellum.
Govaerts op
zijn beurt portretteerde in
een lijvig boek

het levensverhaal van
een van
Vlaanderens
populairste
schrijvers
Ernest Claes.
De prijsuitreiking werd opgeluisterd met een lezing
door Luc Devoldere over het nut en het
nadeel van een lingua franca voor het leven.
Tot slot nam Frans-Jos Verdoodt afscheid als
voorzitter van de jury en wordt opgevolgd
door Ann Mares, directeur van het ADVN.
[red]

DENKWOORD

boekencorpus als ‘spiegel van het eigen lichaam’
De geïnterneerden op het eiland Man (zie pp. 11-14) moeten het ook
zo aangevoeld hebben: heimwee verteert de balling. Een beroemde
illustratie ervan leverde de Romeinse dichter Ovidius die door keizer
Augustus verbannen was naar een onooglijke plaats aan de Zwarte
Zee. Zijn verlangen naar Rome sprak uit sombere verzen.
Een meer recent voorbeeld is dat van de expressionistische dichter
Johannes R. Becher (1891-1958). Na de Machtergreifung van Adolf
Hitler in 1933 ontvluchtte hij uit vrees voor lijf en leden Duitsland. In
de Sovjet-Unie vond de communist (en latere minister van Cultuur
van de DDR) tijdelijk onderkomen. Ver van huis bezong hij in Die
Hohe Warte. Deutschland-Dichtung zijn liefde voor de schoonheid
van Duitsland en zijn cultuur. Een veel beroemdere tijdgenoot en
balling was Nobelprijswinnaar Literatuur Thomas Mann (1875-1955).
Ook hij sloeg op de vlucht voor het nationaalsocialistische regime en
belandde na enkele omzwervingen in Pacific Palisades ten westen
van Los Angeles (VS). Van 1942 tot 1952 woonde hij in een huis dat
de modernistische architect JR Davidson voor hem had ontworpen.
De Duitse regering kocht het in 2016 om er een geestelijk trefpunt
van te maken en er kunstenaars en
intellectuelen met een beurs onder
te brengen.
Vandaag de dag moet het er aangenaam toeven zijn. Maar konden het
comfort van de villa en de nabijheid van de Stille Oceaan Thomas
Mann toentertijd verzoenen met
de pijn die de ballingschap hem
beschoor? Voor de man van het
woord betekende ballingschap ook
het afgesneden-zijn van de cultuuren de taalgemeenschap waarin hij
zich tot 1933 geborgen had gevoeld.
Weliswaar kwamen vele gevluchte
Duitse schrijvers er ook langs, maar
feit was dat de taal waarin Mann er
sommige van zijn grootste werken
schreef, zoals Doktor Faustus, een
Fremdkörper was, een vreemd iets,
in een door en door Amerikaanse

omgeving. Duitslands ‘dichtervorst’ Johann Wolfgang von Goethe
(1749-1832) vormde er zijn steun en toeverlaat. Mann had de 133
boekdelen tellende Weimarer of Sophien-Ausgabe van Goethe’s
werk – een prachteditie van tussen 1887 en 1919 – op zijn zwerftocht
meegenomen. Het was dan ook een sacraal moment toen hij op 10
februari 1942 in zijn dagboek kon noteren: “Aufstellung der Bücher,
einschließlich des großen Goethe, im Studio beendet”.
De Goethe’sche Sphäre was voor Mann zijn eigenlijke thuis. Het
geredde boekencorpus was in de woorden van de germanist Stefan
Keppler-Tasaki Spiegel seines eigenen Körpers (spiegel van zijn eigen
lichaam). Het hielp Mann om niet te vertwijfelen in de jaren dat Hitler
nog aan de winnende hand leek, het weerhield hem ervan de dood
op te zoeken zoals de Oostenrijkse schrijver Stefan Zweig (1881-1942)
dat deed in zijn Braziliaans ballingsoord. Mann zou zichzelf als ‘de
nieuwe Goethe’ gezien hebben, iemand die ook in barre tijden de
Duitse cultuur vertegenwoordigde: “Duitsland in zich te willen dragen,
dat kon slechts functioneren in opvolging van Goethe”, aldus nog
Keppler-Tasaki.
In het naoorlogse Amerika voelde Mann zich als
vermeende sympathisant van het communisme
niet langer thuis. In 1952 keerde hij terug naar
Europa, samen met ‘zijn Goethe’. Naar Duitsland
wilde hij niet en zo vond hij in het Zwitserse
Zürich zijn laatste verblijf. Zoon Michaël erfde
de Goethe-uitgave en nam ze weer mee naar
Amerika. Om na diens overlijden ‘Goethe’ weer
een trans-Atlantische reis te besparen, schonk
kleinzoon Frido de boekdelen aan de germanist
Frederic C. Tubbard, een collega van zijn vader.
Deze overhandigde ‘Goethe’ dit jaar aan het
Thomas-Mann-House in Pacific Palisades. Zo
keerde de geest van Goethe terug naar de plaats
in Californië waar hij zeven decennia geleden
Thomas Mann geborgenheid had geschonken.
dirk rochtus | voorzitter van het advn

Thomas Mann, 1937 (fotograaf Carl Van Vechten).
[Wikimedia Commons, CC PDM]
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