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aan de lezer

frans-jos verdoodt | voorzitter van het advn

De bloemen van Catharina

U kent haar vast wel: Catharina de Grote van rusland (1729-1796). De 
verlichte tsarina die wellicht op een nogal louche wijze keizerin werd 
en letterlijk alles naar haar absolutistische hand kon zetten: haar 
(ene) infantiele echtgenoot en haar (pakweg eenentwintig) minnaars, 
haar geopolitieke vijanden en haar bondgenoten, haar vrienden-
kunstenaars en -geleerden. kortom, omzeggens alles en iedereen die 
haar dienstbaar leek of haar gezichtsveld belemmerde of verruimde. 
Zij pronkte met de stoute boeken van Voltaire (1694-1778) en haalde 
de atheïst Denis Diderot (1713-1784) ertoe over om honderden 
meesterwerken uit de Franse kunstcollecties naar Sint-Petersburg 
te laten slepen.1 Zo’n sterke persoonlijkheid ontwikkelt en etaleert 
natuurlijk ook wel een korf vol excentrieke eigenschappen en gedra-
gingen. Op een dag ontdekte zij, al wandelend, een unieke bloem. 
Als integristische ecologiste avant-la-lettre, ordineerde zij dat dit 
plantje een absolute bescherming moest genieten. Dus posteerde zij 
een soldaat ter plaatse. De bloem verwelkte en verdween, maar de 
soldaat bleef op post.
Dit al of niet werkelijke verhaal vormt een sprekende metafoor voor 
allerlei toestanden die ietwat minder prozaïsch klinken. Al kan iets 
prozaïsch ook wel veel betekenissen bezitten. In de Argentijnse 
deelstaat Corrientes tuimelde ik tijdens de tachtiger jaren van vorige 
eeuw in een vlotte babbel (‘on speaking terms’ zouden de dagblad-
schrijvers dat vandaag noemen) met een groepje bewakers van een 
spooroverweg, één beambte onder hen fungeerde als de ploegbaas. 
Het waren spraakzame en qua arbeidsethiek rustig-bedachtzame 
lieden, met een getaande huid en zichtbaar sinds lange tijd in dienst 
van de overheid. Een niet ongewone situatie dus. Alleen: er kwam 
daar sinds jaren geen enkele trein meer langs. De sporen waren nog 
nauwelijks zichtbaar onder de woekerende flora, alleen het wacht-
hokje behield een zuiders-schilderachtige frisheid, wellicht kwamen 
de schilders daar wel eens langs. De leden van de equipe waren op 
die plek ooit aangesteld – en ‘vastbenoemd, señor mio!’ – door wijlen 
Juan Perón (1895-1974). Zij waren hun gewezen president daar nog 
steeds erg dankbaar voor. En vooral over zijn eega Evita Perón (1919-
1952) spraken zij met uitbundige lof en verering. Zuiders bloed bevat 
overigens een hoog gehalte aan spontane adoratie.
Niet verwonderlijk dat ik bij zo’n (bijna filmische) scène onwillekeurig 
een band legde met de bloemen van Catharina de Grote, al bezit de 
mythische heiligheid van de machtige russin toch ietwat minder 

emotionele en frivole aantrekkingskracht dan de frêle Evita uit Bue-
nos Aires. De ene rust overigens in een onbereikbaar mausoleum, de 
andere in een voor iedereen vlot toegankelijk grafmonument.
Ik weet niet of het erfgoed van België en Vlaanderen ‘bloemen van 
Catharina’ bevat of equipes spoorwegbewakers-zonder-spoorweg. 
Vermoedelijk wel, maar dat is politiek en dus glad ijs en daar wagen 
wij ons maar beter niet op. Wij zijn overigens pragmatisch ingesteld 
en altijd bereid om “pais te maecen van allen dinghen”, om het met de 
middeleeuwse dichter van de sluwe reinaert de Vos te zeggen.
Zijn wij met zijn allen in dit land inderdaad door de wol geverfde 
realisten en halfzakelijke kruideniers? kunnen wij “het hele gamma 
van menselijke dwaasheid, slechtheid en ellende” rustig bekijken, zoals 
de Britse psychiater Theodore Dalrymple het beschrijft?2 Of redden 
wij ons via “een gevoel van zachte wanhoop”, van “désespoir frivole” uit 
al die ‘moerlemei’, zoals de Vlaamse journaliste Mia Doornaert haar 
eigen levensgevoel beschrijft? 
Durven wij voor het laatste kiezen?

(1) Zie ook Het verdorven genootschap, in: ADVN-Mededelingen, nr. 34, p. 3.
(2) Th. Dalrymple, Leven aan de onderkant. Het systeem dat de onderklasse in stand houdt, 
Houten(Utrecht)-Antwerpen, 2001, p. 19.
(3) M. Doornaert, De frivole vertwijfeling. Een weerbarstige kijk op de wereld, Tielt, 2009, p. 19.
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collectie

verBEELDing aan de macht
Onbegrip en wantrouwen in de Vlaamse en Waalse bewegingen

Imagologie, die volkeren, culturen en samenlevingen op hun 
beeldvorming bestudeert, vindt zijn oorsprong in de vergelijkende 
literatuurwetenschap. Overtuigd dat geschiedschrijving een bij uit-
stek interdisciplinaire onderneming is, willen we in wat volgt nagaan 
welk nut een imagologische aanpak voor historici kan hebben. In de 
bescheiden toepassing die we hier voorstellen, spitsen we ons niet 
zozeer toe op volkeren, maar op bewegingen en organisaties met 
min of meer duidelijke politieke doelstellingen, strategieën en eisen. 
In alle geval gaat het om formaties die een vertoog construeren over 
de ‘Andere’ en over de eigen identiteit. Of is het door de andere te 
representeren dat de eigen identiteit coherenter en sterker gemaakt 
wordt?
De klemtoon ligt op zogenaamde etnotypen – stereotype karakte-
riseringen toegekend aan etniciteiten of nationaliteiten, nationale 
beeldvorming en gemeenplaatsen – en hun aandeel in de politieke 
strijd tussen de Vlaamse en de Waalse bewegingen in België. Van 
twee perioden uit de Belgische geschiedenis, elk gekenmerkt door 

toegenomen spanningen en confrontatie tussen Vlaamse en Waalse 
beweging, maken we een momentopname: aan het begin van de 
twintigste eeuw (1905-1914) en in de tweede helft van diezelfde 
eeuw (1961-1963). Telkens bekijken we het beeld van Vlaanderen in 
de Waalse beweging en dat van Wallonië in de Vlaamse beweging.

Belgische identiteit

De spanningen tussen Vlamingen en Walen vinden hun oorsprong in 
het Belgisch staatsbestel. Nochtans zetten de machthebbers van het 
jonge koninkrijk meteen sterk in op het beeld van een eenheidsnatie. 
Taalperikelen doorkruisen dit evenwel: als reactie tegen het verdre-
ven regime kent het Frans, destijds de lingua franca in economie en 
cultuur, een heropleving, en niet enkel in het leger en de centrale 
overheid. De grondwettelijke taalvrijheid betekent dat geen enkele 
ambtenaar kan worden verplicht Nederlands te praten, zodat Frans 
het openbare leven gaat beheersen. In reactie beginnen Vlaamse 
intellectuelen de eigen taal en cultuur te bestuderen, waarmee ze 
een Vlaamse natie vorm geven. Die is niet anti-belgicistisch, veeleer 
betreft het een tweede nationale identiteit. Ook de symbolisch 
zo belangrijke roman De Leeuw van Vlaenderen (1838) doet geen 
afbreuk aan een Belgische identiteit; wél vraagt Hendrik Conscience 
om een gelijkwaardige behandeling van de Vlaamse gemeenschap. 
Later leraar Nederlands van de kinderen van Leopold I, is het al 
helemaal duidelijk dat hij niet uit de Belgische structuren wenst te 
stappen. Het besef van culturele verschillen verandert het zelfbeeld 
van België. Een populaire voorstelling wordt die van het land als een 
kruispuntnatie: op de grens van de Germaanse en de Latijnse cultuur, 
ontwikkelde zich een uniek amalgaam, zo luidt het. De aanhoudende 
Vlaamse campagnes voor erkenning, zonder België af te vallen, zor-
gen stilaan echter voor onrust in Wallonië.

1905-1914: Waalse mobilisatie en Vlaamse verbijstering

De onrust onder de Waalse elites leidt begin twintigste eeuw tot een 
versnelling in hun mobilisatie en organisatie die uitmondt in het 
Waalse nationale congres van oktober 1905 in Luik, dat als de echte 
start van de Waalse beweging wordt beschouwd vermits de organi-
satoren op zoek gaan naar de ‘Waalse originaliteit’ en een nationale 
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identiteit willen smeden. Deze taak wordt vergemakkelijkt door het 
bestaan – of de constructie – van de ‘Andere’, in dit geval de Vlaming.
reeds vóór het congres van 1905 hanteerden Waalse auteurs stereo-
typeringen die op onoverkomelijke wezenskenmerken moeten 
wijzen. “Ze spreken een voor ons onbegrijpelijke taal; ze maken deel 
uit van het Germaanse ras; ze delen het Duitse nationale karakter”. Het 
Latijnse goud met het Germaanse lood vermengen”, kon niet. Waarom 
ook? “Deze Vlamingen zijn ons even vreemd als Turken”. De represen-
tatie van de Vlaamse andere op het congres van 1905 verschilt niet 
wezenlijk. “De twee rassen zijn totaal verschillend, niet enkel vanuit een 
antropologisch gezichtspunt (…) maar ook inzake zeden, vanuit sociaal 
en andere oogpunten”.
Als Latijnen en Franstaligen, seculier en geïndustrialiseerd, voelen 
de Waalse congresgangers zich superieur ten overstaan van wat 
ze de achterlijke Vlaamse boeren noemen. Merkwaardig is dat dit 
beeld van culturele superioriteit, deze elitistische zelfrepresentatie 
met minachting voor de ander in flagrante tegenstelling is met de 
angst voor de oprukkende Vlaamse beweging. Deze paradox wordt 
bevestigd in de open brief aan koning Albert I die Jules Destrée 

in de zomer van 1912 schrijft. “Een Kempische boer en een Waalse 
arbeider vormen twee verschillende soorten van de mensheid. De ene en 
de andere hebben U als koning, Sire, maar een politieke gemeenschap 
volstaat niet om ze tot gelijken te maken”. Waarop Destrée vervolgt: “En 
uiteraard komen deze verschillende economische omstandigheden de 
oorspronkelijke diversiteit ingegeven door ras en bodem, versterken in 
plaats van ze af te zwakken”. Zeven jaar eerder in een toespraak tot 
jonge Antwerpse advocaten, klaagde Destrée: “De Belgische ziel is 
een makkelijk excuus om de voortdurende onrechtvaardigheden van 
onze Vlaamse meesters ten koste van Wallonië te rechtvaardigen”. De rol 
van de Belgische staat – waarin de Walen een numerieke minder-
heid vormen – moet volgens de Waalse leiders verklaren waarom de 
Vlamingen domineren, hun intellectuele en culturele inferioriteit ten 
spijt. 
Diezelfde Vlaams-gedomineerde Belgische staat steelt zelfs de Waal-
se geschiedenis: “Onze scholieren kennen Rubens en Van Dyck. Men 
leert ze dat Teniers en de gebroeders Van Eyck – Walen! – Vlamingen 
zijn. Ze kennen niet: onze Henri Blès en onze Roger dèl Pasture (die men 
ons heeft willen stelen om er Rogier Van der Weyden van te maken!)”. De 
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Waalse intelligentsia voelt zich dus superieur maar staat numeriek in 
de minderheid. De ongelijke krachtsverhouding is demografisch en, 
door de electorale democratisering, ook politiek. De door Vlamingen 
gedomineerde katholieke Partij had in 1884 de absolute meerder-
heid veroverd en zal tot 1918 ononderbroken aan de macht blijven.
De Vlaams-nationalistische pers reageert verbaasd op de wallingante 
retoriek. De “Waalsche kruisvaarders” worden bespot, de dreiging 
van “altijd hetzelfde dozijn schreeuwers en kluchtspelers” weggelachen. 
De onwil om de macht en rijkdom werkelijk te delen, geldt tege-
lijkertijd als bewijs van Waalse arrogantie. Flamingante dagbladen 
brengen een verhaal van verdrukking, waarin de Vlaming slachtoffer 
is van het Belgisch systeem. Wantoestanden in het leger en bij het 
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gerecht worden als onmenselijke misbruiken voorgesteld. Dagblad 
Ons Recht schrijft in 1906 over vernederingen die de Vlamingen op 

“witte negers” doen lijken. Ook andere periodieken zoals In Vlaanderen 
Vlaamsch! documenteren de aangehaalde tweederangsrol uitvoe-
rig, voelbaar bij winkelbedienden, trambegeleiders en artsen. De 
Franstaligen worden zo gecriminaliseerd, de Vlaamse bevolking in 
een slachtofferrol geplaatst. Het is een gelijkaardige analyse als in de 
Waalse beweging: stromingen in beide taalgroepen voelen zich door 
de Belgische staat onderdrukt, een constructie waarin de almacht bij 
de tegenpartij wordt ontwaard.
Voornaamste doelwit van Vlaams-nationalisten in deze vooroorlogse 
jaren is in mindere mate de Waal, als wel de Franskiljon. Men typeert 
deze figuur met misprijzen voor het Vlaams, voor hem niet meer dan 
een platvloers dialect. Zijn afkeer voor Germaanse karaktertrekken 
maakt hem voor sommige flaminganten tot een slechte Belg: nieuwe 
visies op de revolutie van 1830 schrijven de omwenteling zelfs aan 
dappere Vlamingen toe, door een Franstalige bourgeoisie in de steek 
gelaten. Journalisten beseffen de kracht van beelden en stimuleren 
dit proces nog door voorstellingen uit het andere kamp te belichten. 
In 1911 publiceert Carolus liefst vierenzeventig citaten van Waalse 
prominenten, waarbij slechts één afwijzende omtrent gebruik van 
Frans in Vlaanderen. Beeldvorming wordt zo een aanklacht en een 
courant onderdeel van nationale vertogen; projecties van de tegen-
partij over de eigen groep heten dwaas en leugenachtig.
De angst neemt stelselmatig toe in de Vlaamse beweging, zeker door 
ontwikkelingen langs de taalgrens. Terwijl Vlaamse migranten in 
Waalse dorpen de “giftige beet” krijgen en snel hun oorspronkelijke 
identiteit verloochenen, vestigt menig “verwaanden Waal” zich in de 
rand rond Brussel zonder zich te assimileren – tot opluchting van be-
paalde Waalse bladen. Het brengt de gehechtheid aan België onder 
druk en voor radicale flaminganten wordt de hele Waalse bevolking 
de tegenstander. Een etnisch conflict lijkt zich aan te kondigen, tot 
de Duitse invasie een nieuwe roep om eenheid doet losbarsten.

1914-1962: Oorlogswonden en Vlaamse marsen

De Eerste Wereldoorlog versterkt de Belgische nationale gevoelens. 
Jules Destrée herontdekt de Belgen die in 1912 niet meer bestonden: 

“Het politieke gekibbel is vergeten, er zijn geen Walen en geen Vlamingen 
meer, er blijven – letterlijk – alleen nog maar Belgen over”. Maar de 
Vlaamse beweging deelt die idealistische visie niet. Hoewel de voor-
naamste leiders weigeren in te gaan op de Flamenpolitik, is een ander 
deel ervan overtuigd dat een actieve samenwerking met de Duitse 
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bezetter de kortste weg is naar Vlaamse bevrijding van het Belgisch-
francofone juk. Het Belgische bestraffingsbeleid en de roep om 
strafkwijtschelding voor de activisten zullen het slachtofferdiscours 
versterken van een Vlaamse beweging die de Belgische natie ziet als 
een onderdrukkingsmachine bestuurd in het belang van Franstalige 
elites.
Maar eenzelfde slachtofferidee leeft ook in Wallonië. Na de amnestie-
debatten van 1928-29 en 1937 herziet het Belgische parlement zijn 
strenge opstelling en krijgen veroordeelde activisten hun burgerlijke 
en politieke rechten terug. En er is de wijziging op het vlak van de 
buitenlandse politiek: België, voordien op Frankrijk en Engeland 
afgestemd, opteert in 1936 voor een exclusief Belgische, neutrale 
opstelling. De Waalse beweging interpreteert die ‘neutraliteit’ als 
een toegeving aan de oprukkende extreemrechtse formaties in 
Vlaanderen. In de Europese context van opkomende fascistische en 

nazistische krachten zal een groot deel van de Vlaamse nationalisten 
inderdaad opnieuw kiezen voor een bondgenootschap met (nazi-)
Duitsland om hun politieke programma te verwezenlijken.
De Vlaamse beweging schiet zich tweemaal in de voet. Waar ze vóór 
de Tweede Wereldoorlog gestereotypeerd wordt als ‘Germaans’ en 
ervan wordt beschuldigd pan-Germaanse ambities te koesteren, 
vindt de Waalse beweging vanaf 1945 voldoende bewijsmateriaal 
om flaminganten als fascisten en nazi-collaborateurs te stereotype-
ren. De koningskwestie van 1950 lijkt deze beeldvorming geenszins 
te ontkrachten. Cruciaal in de Waalse anti-Leopoldistische agitatie is 
de fusie van de Waalse beweging met de georganiseerde arbeiders-
beweging, wat haar voor het eerst tot een massabeweging omvormt.
Maar er doet zich vooral een plotse versnelling voor in een reeds aan 
de gang zijnde demografische en sociaaleconomische evolutie. Hier-
door kan deze periode beschouwd worden als het kruispunt tussen 
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“de doorbraak van achterlijk Vlaanderen” en het “verval van progressief 
Wallonië”. De krachtsverhouding wijzigt en de leiding van de Waalse 
beweging is zich daar sterk bewust van. De algemene staking in de 
winter van 1960-1961 tegen de Eenheidswet – waarbij de stakings-
beweging er niet in slaagt de massale steun en deelname van de 
Vlaamse werknemers te bekomen – is zowel een indrukwekkende 
demonstratie van de sociale kracht en de representativiteit van de 
Waalse (arbeiders)beweging; maar ze faalt daarentegen als poging 
om de ongunstige krachtsverhouding om te gooien. De tweespalt 
rond de algemene staking versterkt de idee dat België een staat 
met twee fundamenteel verschillende groepen is. De hoop groeit 
dat een wetenschappelijk afgebakende taalgrens de strubbelingen 
kan beëindigen. Dit proces roept echter spanningen op en tijdens 
de debatten in deze jaren wordt de ‘Ander’ uitvoerig bestudeerd en 
geanalyseerd.
In aanloop naar de definitieve beslissing organiseren culturele 
verenigingen en drukkingsgroepen twee zogeheten Vlaamse Marsen 
op Brussel, in oktober 1961 en oktober 1962. Het eisenpakket is 
zowel cultureel als sociaaleconomisch: de opmars van het Frans dient 
gestuit, de achterstelling van de regio omgekeerd. Zoals voordien 
is een gelijke behandeling het doel. Om die officiële boodschap te 
stroomlijnen, geldt een streng toezicht op de slogans en pancartes.

Vele Franstaligen zijn geschokt met de Marsen, voor hen een massale 
mobilisatie van fascisten en collaborateurs. Het radicale Combat 
omschrijft de eerste Mars als een haast paramilitair gebeuren met 
extreemrechtse inhoud. Daarnaast gaat veel aandacht naar trom-
melaars en vendelzwaaiers, met de boodschap dat Vlaanderen 
onmiskenbaar een achterlijk gebied is. Ook het katholicisme, een 
ander topos in de beeldvorming, duikt op: het trage tempo paste 
beter bij een processie. Het gooien van eieren is voor de redactie van 
Combat ronduit zielig, het vroegtijdig ontbinden van de manifestatie 
om ongecontroleerd vandalisme te laten aanvangen een typisch 
bewijs van onbetrouwbaarheid. Andere bladen delen deze visie. Het 
belgicistische Pourquoi Pas? hekelt dat Vlaamse boeren hun dorp 
verlieten voor dergelijk dwaas opgezette Mars, terwijl het satirische 
Pan de gemiddelde deelnemer als een pan-Germaanse, katholieke, 
fascistische en achterlijke barbaar neerzet.
Deze karikaturale voorstelling voedt de Vlaamse irritatie. Tegenwerk 
komt onder meer van ‘t Pallieterke, dat de bal terugkaatst door 
de tegenstanders als overdadig gedecoreerde oud-strijders af te 
beelden. In teksten worden de Walen gekarakteriseerd als hypocriete 
imperialisten en sociale parasieten. Zowel hier als in meer gema-
tigde kranten worden net de Franstaligen van agressie beschuldigd, 
zeker na de woelige tweede Mars wanneer tegenprotest tot rellen 
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leidt. Anti-Vlaamse agressie wordt sterk in de verf gezet, en nog 
uitvergroot door op de onverstoordheid onder flaminganten te 
wijzen. Waals-nationalisten criminaliseren op hun beurt nogmaals 
de demonstranten en spreken van provocerende ‘Sieg heils’ en 
Hitlergroeten. Het zijn diametraal tegengestelde verhalen, maar wel 
met identieke technieken. Eerder dan vooroordelen af te zwakken, 
vergroten de Vlaamse Marsen de kloof tussen de nationalistische 
bewegingen nog. De wet over de taalgrens van 8 november 1962 
kalmeert de gemoederen bovendien niet. De faciliteitengemeenten, 
de tweetaligheid in Brussel en zeker de overdracht van Voeren geven 
enkel aanleiding tot nieuwe, langdurige conflicten. Oude beelden 
blijven daarbij opduiken: de onbeschaafde fascistische Vlaming 
tegenover de arrogante en imperialistische Waal.

Conclusies

Een bescheiden studie als deze kan en mag niet leiden tot veelom-
vattende conclusies. We vestigen wel de aandacht op een aantal 
elementen in deze Vlaams-Waalse gevalstudie die meer onderzoek 
verdienen en die van belang kunnen zijn in de studie van represen-
tatie van andere gevallen van (sub)nationale spanningen. Eerste 
opvallend punt: het parallellisme tussen de vertogen van beide 

bewegingen, met identieke verwijten op dezelfde tijdstippen. Zowel 
in de jaren 1910 als in de jaren 1960 beschouwt elke beweging de 
Belgische staat als een instrument in handen van de andere en op-
teert men bijgevolg voor een slachtofferdiscours dat bijwijlen moei-
teloos gepaard gaat met een superioriteitsdiscours en arrogantie. Ten 
tweede: de sociaaleconomische en politieke voorwaarden lijken niet 
of niet meteen te leiden tot een drastische omslag in stereotypen en 
beeldvorming. Vlamingen waren barbaars toen ze boeren waren en 
blijven dat wanneer hun regio economisch de wind in de zeilen krijgt. 
Ten derde vormt het bestaan van stereotype beelden vanzelfspre-
kend een hinderpaal voor wederzijdse verstandhouding. De Vlaamse 
beweging wenste met haar twee Marsen haar boodschap over te 
brengen, maar slaagde er geenszins in haar beeld in de Waalse pers 
(bij) te sturen. Ten vierde dienen beelden van de ‘Andere’ niet om een 
realiteit van de tegenpartij te verduidelijken, maar zijn ze hefbomen 
voor het versterken van het ‘Eigene’. Historische episoden worden 
met dat doel geherinterpreteerd. Vlaamse collaboratie en Waals 
verzet zeggen niets over collaboratie in Wallonië noch over verzet in 
Vlaanderen. [as & vs]

Deze bijdrage is een bewerking van een studie die de auteurs presenteerden 
in november 2011 tijdens het congres Translation and National Images.

9.

Bronnen bij deze bijdrage: L. Haagdorens, De mobilisatie van het Vlaams Actiecomité voor Brussel en Taalgrens voor de marsen 
op Brussel (1959-1963), in: Taal en Sociale Integratie, nr. 8, 1986, pp. 85-183; L. Boeva, Pour les Flamands la même chose. 
Hoe de taalgrens ook een sociale grens was, Gent, 1994; Ph. Destatte, L’identité wallonne. Essai sur l’affirmation politique de 
la Wallonie (XIX-XXe siècles), Charleroi, 1997; P. Dupuis & J.-E. Humblet (ed.), Un siècle de mouvement wallon. 1890-1997, 
Gerpinnes, 1998; Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, 1998, 3 dln.; P. Delforge, Ph. Destatte & M. Libon (ed.), 
Encyclopédie du mouvement wallon, Charleroi, 2000-2010, 4 dln.; Ch. Kesteloot, Au nom de la Wallonie et de Bruxelles français. 
Les origines du FDF, Bruxelles, 2004; J. Leerssen & M. Beller (red.), Imagology. The cultural construction and literary represen-
tation of national characters. A critical survey, Amsterdam, 2007; L. Boeva, Culturele verscheidenheid in historisch perspectief 
(19de-20ste eeuw), Gent, 1992; F.-J. Verdoodt, Beter een goede buur dan een verre vriend?, in: Richard Celis. Sporen trekken, 
Brasschaat, 2009, pp. 211-219.

Afbeeldingen
1. Het satirische blad Pan (hier uit 1962) speelde voortdurend met de stereotypen rond Vlamingen en Walen. 

[ADVN, VY900031]
2. Jules Destrées strijd voor een Waalse identiteit kwam hem op spottende vergelijkingen met Don Quichote te 

staan. [ADVN, VY900000]
3. Tegenstanders schilderden de flaminganten als gevaarlijke roofdieren af. [ADVN, VY900000]
4. Tekst en beeld vulden elkaar aan in het betoog van systematische discriminatie. [ADVN, VFD141]
5. Het officiële programma van de eerste Mars op Brussel stelde de economische achterstelling aan de kaak. 

[ADVN, DA690/3]
6. Combat legde een duidelijke klemtoon in de berichtgeving van de eerste Mars. [Fonds d’Histoire du Mouvement 

wallon - Musée de la Vie wallonne]
7. Vlaamsgezinde manifestanten namen graag de woorden van Jules Destrée van een halve eeuw voordien over. 

[ADVN, VB1221]
8. Een wijdverspreid fotoalbum van de tweede Mars legde veel nadruk op de irrationele woede van de tegenbeto-

gers. [ADVN, VB1221]
9. Deze foto uit de tweede Mars wekte schandaal: gold het pistool eerst als bewijs van wat typisch Vlaamse agres-

sie heette, dan werd de beschuldiging teruggekaatst eenmaal duidelijk was dat een Franstalige tegenbetoger 
ermee zwaaide. [ADVN, VB1221]
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bronnenmateriaal uit de interneringskampen na woii
Poëziealbums, partituren, schetsen en tekeningen

Onmiddellijk na de bevrijding van België 
in september 1944 startte men met de 
arrestatie en internering van duizenden 
landgenoten. Gezien de beperkte capaciteit 
van de bestaande infrastructuur gingen de 
bevoegde instanties op zoek naar locaties 
die als gelegenheidsgevangenissen dienst 
konden doen. Er werden 170 centra inge-
richt voor de internering van gedetineerden 
die voor collaboratie werden veroordeeld. 

De verwarring die aanvankelijk heerste in 
deze kampen, maakte geleidelijk plaats 
voor een georganiseerd en ordelijk gemeen-
schapsleven waar ook ruimte was voor sport, 
spel en cultuur. Deze bezigheden werden 
gestimuleerd door de oprichting van allerlei 
sociaal-culturele verenigingen binnen de 
kampen. Uit de statuten van Mutoza – een 
groepering die zich in het kamp van Beverlo 
toelegde op muziek, toneel en zang – lezen 

we dat het haar doel was om “de medege-
vangenen een ontspannende en hoogstaande 
verstrooiing te bezorgen en aldus bij te dragen 
tot de werkelijke heropvoeding, door hen meer 
te verzoenen met het lot en hen te beletten te 
véél aan hun miserie te denken, wanhoop of 
verbittering en haat de pas af te snijden”. Het 
bood aan de vele dichters en kunstenaars 
een manier om gedachten en gevoelens te 
verwoorden en/of uit te beelden. 

Het ADVN bezit een aantal 
rijk versierde en gekalligra-
feerde poëzieschriftjes en 
muurkranten die het cultu-
rele leven in de kampen en de 
band met muziek, toneel en 
plastische kunsten illustreert. 
Het Fonds repressie (BE ADVN 
AC422), maar ook meerdere 
persoonsarchieven bevatten 
schitterende archivalische en 
audiovisuele stukken die een 
mooi beeld schetsen van het 
sociaal-culturele en emotionele 
leven in de naoorlogse interne-
ringskampen. Door de relatieve 
kwetsbaarheid van deze unieke 
archiefstukken is digitalisering 
noodzakelijk. [kvb]

uit Het arcHief

Poëzieschriftje [BE ADVN AC666, D15555(3)]

Bronnen bij deze bijdrage: F. Seberechts, 
Ieder zijn zwarte. Verzet, collaboratie en 
repressie, Gent, 1994, pp. 119-129; W. 
Ramaekers, Het dagelijkse leven in het 
interneringscentrum Beverlo (1945-1950), 
Leuven, 1987 (onuitgegeven licentiaats-
verhandeling).
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150 jaar gevangenis gent
Een blik achter de tralies…

Het interneringscentrum dat hier einde 
oktober werd ingericht, vormde een afdeling 
van de gevangenis en stond onder leiding 
van een onderdirecteur. De Wollestraat ving 
in de eerste weken en maanden vooral de 
personen op die zonder interneringsbevel 
waren opgesloten. In de Nieuwewande-
ling kwamen, naast de gedetineerden van 

gemeenrecht, normaliter enkel de geïnter-
neerden terecht tegen wie een vooronder-
zoek werd geopend. Vanaf 1945 was een 
trend merkbaar waarbij door de krijgsraad 
veroordeelden van het interneringscentrum 
naar de gevangenis werden overgebracht. 
Beklaagden en geïnterneerden maakten de 
omgekeerde beweging. De leefomgeving 
van een gedetineerde in de Nieuwewande-
ling was beperkt tot een cel van twee en 
een halve meter op vier, die met meerdere 
personen werd gedeeld. Een korte dage-
lijkse wandeling, waarbij niet mocht worden 
gesproken, de wekelijkse misviering en het 
tweewekelijks bezoek van familieleden in 
een hokje achter glas en tralies waren de 
enige momenten waarop de gedetineerde 
de cel verliet. Het centrum in de Wollestraat 
had een gemeenschapsregime, waar de 
gedetineerden in grote zalen verbleven en 
vrij konden bewegen en met elkaar com-
municeren. Tijdens de eerste maanden was 
de toestand op het vlak van hygiëne en 
gezondheid hier echter ronduit erbarmelijk. 
De vrouwenafdeling van het internerings-
centrum sloot op 31 maart 1946; op 31 mei 
verlieten de laatste mannen de inrichting. In 
de Nieuwewandeling huisden op dat mo-
ment voornamelijk veroordeelde incivieken. 
Tegen 1950 hadden de meesten hun straftijd 
uitgezeten, genade gekregen of werden 
zij voorlopig of voorwaardelijk in vrijheid 
gesteld. [pd]

Publicatie

De Nieuwewandeling, Gent 1946 [ADVN, VPBY69/01]

Op 7 januari werd het boek 150 jaar Nieu-
wewandeling. Gevangenis Gent (1862-2012) 
voorgesteld. Het is een rijk geïllustreerd 
werk dat op een wetenschappelijk verant-
woorde manier de penitentiaire praktijk in 
Gent schetst, vroeger en nu. De geschiede-
nis van het gebouw met zijn bijzondere 
architectuur en de werking van de inrich-
ting komen aan bod, evenals het dagelijkse 
leven in de gevangenis. Uit het leven 
gegrepen getuigenissen en een fotorepor-
tage laten u meekijken achter de muren 
van een beveiligde instelling. In het boek 
wordt ook ruim aandacht besteed aan de 
twee wereldoorlogen en hun nasleep. Voor 
de bijdrage over de naoorlogse repressie-
periode is onder meer beroep gedaan op 
de collectie van het ADVN. Een bijzondere 
vermelding verdienen de mooie tekenin-
gen uit het IJzerbedevaartarchief (BE ADVN 
AC102 Archief Bedevaart naar de Graven 
van de IJzer) en de egodocumenten van 
Jozef De Clercq en zijn vrouw (BE ADVN 
AC422 Fonds repressie), die beiden een 
tijdlang in Gent geïnterneerd werden.
Na de bevrijding werden over het hele 
land duizenden van collaboratie verdachte 
mannen en vrouwen geïnterneerd. In 
Gent kon de Nieuwewandeling de toevloed 
niet aan. In nog geen week tijd groeide de 
bevolking aan tot meer dan 1000 gedeti-
neerden. Honderden anderen verbleven op 
geïmproviseerde locaties, die al na enkele 
dagen moesten ontruimd worden. Een leeg-
staande fabriek in de Wollestraat (de huidige 
Warandestraat) bood uiteindelijk soelaas. 

G. Martyn, e.a. (eds.), 150 jaar Nieuwewandeling. Gevangenis 
Gent (1862-2012), Heule, 2011, 224 pp.
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onroerend erfgoed
Gedenktekens voor Filip De Pillecyn (1891-1962)

Dit jaar is het een halve eeuw geleden dat 
Filip De Pillecyn overleed. Hij was tijdens 
de Eerste Wereldoorlog betrokken bij de 
Frontbeweging en nadien bij de IJzerbede-
vaarten. Beroepshalve was hij journalist en 
atheneumleraar; tijdens de Tweede Wereld-
oorlog werkte hij als hoge ambtenaar voor 
het ministerie van Onderwijs. Hij stapte in de 
collaboratie en was zowel bij het Vlaamsch 
Nationaal Verbond (VNV) als bij de Vlaamsch-
Duitsche Arbeidsgemeenschap (DeVlag) 
betrokken. De Pillecyn is voorts bekend als 
auteur van romans en novellen, waarmee hij 
vooral tussen 1930 en 1960 succes oogstte; 
in 1979 verscheen nog Face au mur, zijn 

relaas over de repressie.
De Pillecyn ligt begraven op het Campo 
Santo in Sint-Amandsberg, samen met zijn 
tweede echtgenote Suzanne De Cavel. Het 
sobere grafmonument werd ontworpen en 
uitgewerkt door de Gentse beeldhouwer 
Emiel Poetou (1885-1975). Aan de rechtop-
staande steen werd een bronzen, realistisch 
reliëfportret van de auteur bevestigd. 
Naar aanleiding van de 75ste verjaardag van 
de geboorte van De Pillecyn werd in 1966 in 
Hamme een groots monument opgericht in 
de Broekstraat, aan de samenvloeiing van de 
Schelde en de Durme. Het initiatief hiertoe 
ging uit van het gemeentebestuur en van 
de Vlaamse Toeristenbond (VTB). Ontwerper 
van het monument was de architect Hubert 
Semal (1930-2010), uitvoerder was de beeld-
houwer Albert Poels (1903-1984). Blijkbaar 
was deze samenwerking een succes, want 
het duo tekende, samen met de VTB, twee 
jaar later ook voor het gedenkteken voor de 
componist Arthur Verhoeven in het kasteel-
park van Schoten. Het monument voor De 
Pillecyn werd uitgewerkt in een eclectische 
stijl, in een conglomeraat van beton, kiezels 
en keien. De kunstenaars kozen voor de 
uitbeelding van figuren uit het werk van De 
Pillecyn, meer bepaald uit De veerman en 
de jonkvrouw en De soldaat Johan. Voorts 
werd een aantal dier-figuren toegevoegd 
uit het epos van reinaert de Vos. Op deze 
wijze diende de inzet van De Pillecyn in de 

onroerend erfgoed

Vlaamse beweging en zijn verbondenheid 
met het Waasland beklemtoond. De hulde-
tekst op het monument luidt: “Aan Filip De 
Pillecyn (1891-1962). Verheerlijker van het land 
tussen Durme en Schelde. Vlaamse Toeristen-
bond 17.4.1966.”
Op 24 april 2004 werd in de Plezantstraat 
in Hamme, aan het geboortehuis van De 
Pillecyn, een gedenkplaat ingehuldigd, met 
een portret in driekwart en als boodschap: 

“Hier werd geboren op 25 maart 1891 Filip De 
Pillecyn schrijver”. Op 28 augustus van dat 
jaar volgde nog de onthulling van een borst-
beeld in brons, lood en arduin, eveneens in 
Hamme; het werd vervaardigd door de plaat-
selijke beeldhouwer Jo Bocklandt (1951). 
Beide initiatieven hadden te maken met het 
Filip De Pillecynjaar dat het nieuw opgerich-
te Filip De Pillecyncomité had afgekondigd.
Informatie over deze gedenktekens wordt 
door het ADVN ter beschikking gesteld in de 
gegevensbank Duurzamer dan graniet, over 
monumenten en Vlaamse beweging.
 Het Filip De Pillecyncomité publiceert 
jaarlijks de Filip De Pillecyn Studies; intussen 
verscheen hiervan de zesde bundel (2011). 
Alle gegevens omtrent het comité en de 
publicaties kunnen worden gevonden op 
de webstek www.filipdepillecyn.be. In de 
Plezantstraat 14 in Hamme werd in 2009 het 
Filip De Pillecyn kabinet ingehuldigd, een 
poging tot reconstructie van de werkkamer 
van de auteur. [fs]

Maquette van het monument voor Filip De Pillecyn, van de 
hand van Albert Poels. [BE ADVN AC453 Archief VTB/VAB, 
A99(1)]

Bronnen bij deze bijdrage: F. Seberechts (red.), Duurzamer 
dan Graniet, Tielt, 2003; www.filipdepillecyn.be
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kort

In het tijdschrift van de Vlaamse Toeristenbond 
(VTB) werd verslag gemaakt van de inhuldiging van 
het gedenkteken voor Filip De Pillecyn op Drijgoten 

(in Hamme). [ADVN, VY91]

De samenvloeiing van Durme en Schelde in Hamme. 
Potloodtekening van Herman Verbaere voor de 
brochure ter gelegenheid van de inhuldiging van het 
monument voor Filip De Pillecyn.
[BE ADVN AC453 Archief VTB/VAB, A99(1)]

‘Met toeters en bellen’

Muzikale happening en boekvoorstelling – Op 
zaterdag 28 april vormt Tienen het decor voor het 
muziekfestival Met Toeters en Bellen. ’s Ochtends, 
bij de uitreiking van de Vlaamse Prijs voor Ama-
teurkunsten, wordt het boek 
Veel volk verwacht. Populaire 
muziekcultuur in Vlaams-Bra-
bant sinds 1800 voorgesteld, 
een publicatie in opdracht 
van het provinciebestuur 
waaraan het ADVN intensief 
meewerkte. Na de middag 
verzorgen diverse harmo-
nies, koren, rockbands en 
andere ensembles een eclectisch programma op 
meer dan twintig podia verspreid over de stad, van 
garages over kiosken tot kerken. Enkele huiska-
merconcerten, bals en andere optredens zorgen ’s 
avonds voor een passend orgelpunt. Het volledige 
programma van deze muzikale erfgoeddag, mede 
georganiseerd door het stadsbestuur, Muziek- 
mozaïek en Vlamo, kan worden geraadpleegd op 
www.vlaamsbrabant.be/toeters.

Migrants flamands en Wallonie
Publicatie – Het boek Vlaamse migranten 
in Wallonië, 1850-2000 (2011) werd onlangs 
vertaald naar het Frans. De 
Franstalige editie werd op 17 
maart 2012 voorgesteld in het 
oude steenkoolmijn- en indus-
triecomplex Le Grand-Hornu. 
Ook de tentoonstelling Migrants 
flamands en Wallonie werd 
aldaar geopend. De expositie 
loopt nog tot 27 mei 2012 en 
zal een aantal nieuwe stukken 
tentoonstellen.

13



14

erfgoeddag 22 april 2012
Helden. Heldenhulde voor frontsoldaten

“We are the Dead. Short days ago, we lived, 
felt dawn, saw sunset glow, loved, and were 
loved, and now we lie in Flanders fields.” ° In 
1915 schreef John McCrae, een Canadees 
geneesheer-officier, zijn wereldberoemde 
gedicht In Flanders Fields. Zijn verdriet voor 
een gesneuvelde vriend en de dagelijkse 
confrontatie met de gruwelijke vernieling 
van leven en landschap bracht hij op die 
wijze onder woorden. Het was een manier 
om hulde te brengen aan de slachtoffers van 
de Eerste Wereldoorlog.

Heldencultus aan het front

Ofschoon er weinig tijd restte voor begra-
ven, rouwen, herdenken of eren, was de 
behoefte aan de herinnering van de doden 
des te vanzelfsprekender. Specifiek voor 
de Vlaamse soldaten waren het de Vlaams-
gezinde intellectuelen en priesters achter het 
front en de nog zeer prille Frontbeweging 
die als eersten de idee koesterden om iets 
bijzonders te doen voor de Vlaamse oorlogs-
slachtoffers. Met een uniek Vlaams(talig) 
heldenhuldezerkje zou aan de gesneuvelde 
soldaten een laatste eer worden bewezen. 
Het hele concept was – in een klimaat van 
uitputting en uitzichtloosheid – gegroeid 
uit de sterk toegenomen taalagitatie in het 
Belgische leger.

De eerste oproep tot een eigen Vlaamse 
hulde kwam van aalmoezenier Paul Vander-
meulen, begin 1916. Zijn verzoek verscheen 
in het Limburgsch Studentenblaadje voor 
Oorlogstijd. In maart 1916 schreef hij: ”Meer 
dan een makker viel reeds van de eerste uur op 
het veld van eer. De Studentenbond heeft door 
het jaar heen verscheidene missen laten lezen 
tot lafenis hunner ziel. Eer en 
eeuwige rust den gesneuvel-
den, heil den strijdenden. (…) 
dankbaarheid jegens die ter 
verdediging van onze vrijheid 
en onafhankelijkheid have en 
goed verlaten hebben, hun 
leven ten beste geven.” Hij 
besloot met het voorstel tot 
het opdragen van een heilig 
misoffer voor de slachtoffers 
en de oprichting van een 
gebedsvereniging.
De idee van Vandermeu-
len werd vrij onmiddellijk 
nadien opgepikt door een 
groepje Vlaamsgezinden 
die iets bijkomends voor 
de gesneuvelde studenten 
wilden doen. Frans Van 
den Heuvel, Jozef Verduyn, 
Hilaire Gravez en Filip De 
Pillecyn bedachten het con-
cept van de heldenhulde en 
werkten dit praktisch uit. Op 
15 augustus 1916 besloten 
ze tot de oprichting van een 
Heldenhuldecomité waarvan 
Cyriel Verschaeve voorzitter 
en penningmeester werd. 

Verduyn was de woordvoerder van het 
comité en de belangrijkste stuwende kracht 
achter heldenhulde. Maakten eveneens 
deel uit van het Heldenhuldecomité: J. Van 
Houtte (ondervoorzitter), Jos Selschotter 
(secretaris), Hendrik D’Haese, Frans Daels, 
Adiel Debeuckelaere, Jan Guldentops, Joris 
Van Severen en remi Vandevelde.  

erfgoeddag

°”Wij zijn de Doden. Enkele dagen geleden nog leefden 
we, voelden de ochtendstond, zagen de gloed van de 
avondzon, beminden en werden bemind en nu liggen 
wij, gevelden, in Vlaanderens velden.”
(uit: John McCrae, In Flanders Fields, 3 mei 1915)

Rechts, een beschadigd heldenhuldezerkje op het kerkhof van Oeren, 
1918. Het opschrift werd met cement dichtgemetseld en nadien opnieuw 
beschilderd. [ADVN, VFFY20/15]
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In eerste instantie wilde het Heldenhuldeco-
mité een Vlaams grafzerkje plaatsen op de 
graven van de Vlaamse studenten-soldaten. 
Bij voldoende financiële middelen zouden 
ook de graven van alle Vlaamse volksjongens 
aan de beurt komen. De nieuwe zerkjes 
moesten de officiële Belgische grafstenen 
met Franstalig opschrift Mort pour la patrie 
vervangen. Het ontwerp van de heldenhul-
dezerk was van de kunstenaar Joe English, 
een keltisch kruis met in kruisvorm de letters 
AVV-VVk (Alles voor Vlaanderen – Vlaande-
ren voor kristus) boven een blauwvoet of 
een vliegende meeuw, die verwees naar De 
Blauwvoet – het bekende strijdlied van de 
katholieke Vlaamse studentenbeweging, dat 
door Albrecht rodenbach werd gedicht. 
De zerkjes werden geplaatst op aanvraag 
van en werden bekostigd door kameraden, 
gemeentebesturen of gewone burgers. Een 
oproep tot liefdadigheid langs verschillende 
kanalen was dus noodzakelijk. Tussen 1916 
en 1918 werden er naar schatting bijna 
duizend zerkjes besteld. De plaatsing ervan 
liet op zich wachten tot april 1917. Na de 
oorlog werd het initiatief voortgezet, vooral 
onder impuls van het Verbond der Vlaamse 
Oud-Strijders (Verbond VOS). Zo konden 
oud-strijders eveneens sparen voor een 
heldenhuldezerk. 

Heldenhulde na de oorlog

De Vlaamse heldenhuldezerken op militaire 
en burgerlijke begraafplaatsen werden niet 
door eenieder gewaardeerd. In de nacht 
van 9 op 10 februari 1918 werden in Oeren 
de letters AVV-VVk van 36 zerkjes dicht-

gesmeerd met cement. Vanuit de Vlaamse 
beweging kwamen verontwaardigde 
reacties waarbij prompt de weggestreken 
letters door frontmakkers opnieuw werden 
geschilderd. In de jaren na de oorlog werd 
de hulde aan de gesneuvelde soldaten 
onverminderd verdergezet, o.m. met de 
aanvang van de IJzerbedevaarten. In 1923 
echter besliste de Belgische overheid alle 
soldatengraven (waaronder ook de helden-
huldezerkjes) te vervangen door uniforme 
grafstenen. Honderden zerkjes werden toen 
systematisch vernietigd. In 1925 werd onder 
meer met de brokstukken van heldenhulde-
zerkjes een toegangsweg naar het kerkhof 
van Adinkerke aangelegd. Die daad werd 
gezien als een kaakslag voor de Vlaamse be-
weging. In het daaropvolgende jaar ijverden 
het IJzerbedevaartcomité – dat van het Hel-
denhuldecomité de eigendomsrechten van 
de heldenhuldezerkjes had verworven –, het 
Verbond VOS en de parlementsleden van de 
Frontpartij actief voor de teruggave van de 
overgebleven zerkjes. Het gerecupereerde 
grafmateriaal werd tot slot verzameld en in-
gemetseld in de IJzertoren, het gedenkteken 
voor alle IJzersoldaten. 
Nadien ging de idee achter de heldenhulde 
een eigen leven leiden. In 1927 werd beslist 
het heldenhuldewerk uit te breiden tot alle 
Vlamingen, ook tot hen die het IJzerfront 
niet hadden meegemaakt. De zerken zouden 
wel enigszins verschillen van de origi-
nele versie. Er verschenen zerken met het 
opschrift ‘VOS’ of met een leeuw onder de 
blauwvoet. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
brachten Verbond VOS en het IJzerbede-
vaartcomité heldenhulde in diskrediet. Het 

Heldenhuldezerkjes aan de voet van de IJzertoren in aanbouw, 
omstreeks 1929. [ADVN, VFFY31/181]

Spoorwegbedding naast het kerkhof van Adinkerke, aangelegd met 
de brokstukken van stukgeslagen heldenhuldezerkjes, 1925. 
[ADVN, VFFY20/46]

initiatief werd niet meer bekeken vanuit het 
perspectief van 1914-1918 en de authenti-
citeit ervan werd miskend. Toch was er nog 
die voortdurende ijver om oude zerkjes te 
redden. In 1942 werden brokstukken van 
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onderzoek

verbrijzelde grafzerkjes in Adinkerke op-
gegraven en in de crypte van de IJzertoren 
ondergebracht. 

Waardevol patrimonium

Intussen behoren de heldenhuldezerkjes 
tot het collectief geheugen. Om die reden 
ook dient dit funerair erfgoed beschermd, 
beheerd en onderzocht te worden. Naast en-
kele particuliere initiatieven van restauratie, 
werd begin jaren 2000 een eerste inventa-
risatie gerealiseerd van 258 overgebleven 
heldenhuldezerkjes door het echtpaar 
Hendryckx-ryckeboer. Hun intensieve 
zoektocht op militaire en burgerlijke 

De driejaarlijkse Pil-van Gastelprijs kwam tot stand langs de nalatenschap van Emiel Pil (1924-
1992) die een belangrijke rol vervulde in de Vlaamse beweging als historicus en als geënga-
geerde en open Vlaamsgezinde monnik. Hij was de zoon van het vooraanstaande Vlaamsge-
zinde echtpaar Albrecht Pil en Marie van Gastel. Overeenkomstig de wens van wijlen Emiel Pil, 
aanvaardde het ADVN dit legaat met de bedoeling een belangrijke rechtstreekse bijdrage te 
leveren tot de wetenschappelijke studie van de Vlaamse beweging. De prijs richt zich tot alle 
academische disciplines die een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren tot een vernieuwend 
inzicht in de diverse aspecten van de Vlaamse beweging en werd voor het eerst uitgereikt 
in 1999. In 2013 wordt de zesde Pil-van Gastelprijs toegekend. Inschrijven kan uiterlijk tot 15 
januari 2013. Voor verdere inlichtingen verwijzen we naar het reglement op de webstek van 
het ADVN (www.advn.be).

zesde pil-van gastelprijs voor geschiedenis

Albrecht Pil en Marie van Gastel [ADVN, VFA10243]

begraafplaatsen doorheen heel Vlaanderen 
resulteerde in een rijkelijk fotoalbum. Het 
boek toont een erg verscheiden verzameling 
van originele WOI-exemplaren, gerestaureer-
de zerken ofwel kopieën, alsook zeer recente 
grafstenen. De hele onderneming bracht de 
kwetsbaarheid en de teloorgang van dit cul-
tuurhistorisch waardevol erfgoed nog meer 
aan het licht. Verwaarloosde heldenhulde-
zerkjes of spoorloos verdwenen exemplaren 
op gemeentelijke begraafplaatsen bleken 
geen uitzondering. Intussen werd een aantal 
van die heldenhuldezerkjes op militaire 
begraafplaatsen beschermd als monument, 
maar lang niet allemaal. 
De informatie uit het fotoalbum werd ver-

werkt in de online ODIS-gegevensdatabank 
en is weldra voor het grote publiek toegan-
kelijk. Verder kan het album ook worden 
geraadpleegd in de leeszaal van het ADVN. 
[sg]

ADVN, Erfgoeddag 22 april van 10 tot 18u
Fototentoonstelling Heldenhulde

Bronnen bij deze bijdrage: F. Seberechts (red.), Duurzamer 
dan graniet. Over monumenten en Vlaamse beweging, Tielt, 
2003; G. Leemans, Vlamingen komt in massa. De Vlaamse 
beweging als massabeweging, Gent, 1999; F. Boudrez, Hel-
denhulde, in: NEVB, Tielt, 1998, pp. 1417-1419; G. Leemans, 
Heldenhulde. Vlaamse beweging en het funeraire erfgoed, 
in: ADVN-Mededelingen, 2009, nr. 23, pp. 4-9. 
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wetenscHaPPelijke tijdingen

de plattegrond van de macht

In de inleiding bij zijn Een plattegrond van 
de macht schrijft de Gentse politicoloog Carl 
Devos terecht dat de macht “in elk systeem 
ongelijk verdeeld [is]: ook in een democratie 
bestaan elites”.1 De UG-hoogleraar en zijn 
vakgroepmedewerkster Hilde Van Liefferinge 
wijzen er daarom op dat de machtsmiddelen 
niet exclusief in handen zijn van een econo-
mische elite – de quasi totale eigenaars van 
de productiemiddelen, zoals de marxistische 
theorie de heersende klasse bij voorkeur 
wil typeren. Ook politieke elites, kerkelijke 
leiders en bestuurders van belangrijke orga-
nisaties bezetten de “commandoposten” in 
onze samenleving.2

De zogenaamde ‘lange negentiende eeuw’3 
in Europa kenmerkte zich door de vorming 
van diverse (politiek én economisch uitge-
sproken ambitieuze) natiestaten, waarin 
de steile industriële ontwikkeling en het 
nationalisme met elkaar werden vervlochten. 
Die samenhang veroorzaakte een explosief 
mengsel, dat uiteindelijk leidde tot de Eerste 
Wereldoorlog. Afgezien van het onmetelijke 
menselijke drama dat werd veroorzaakt, zou 
die ‘Grote Oorlog’ de eerste in de geschie-
denis zijn die tegelijk een militaire én een 
economische uitputtingsslag werd.

In zijn Economisch nationalisme. Naar een 
historisch gefundeerd theretisch kader levert 
Olivier Boehme4 in onderhavig Wt-nummer 
het historisch-feitelijk én historisch-theo-
retisch kader voor en van de studie van het 
economisch nationalisme. De vraag waar het 
uiteindelijk om draait, is of (de) economie 
(het) nationalisme voortbrengt of, anderzijds, 
(de) economie wordt gebruikt in het kader 

van nationalistische doel-
stellingen (het zogenaam-
de ‘nationalisme met 
economische middelen’).
Het antwoord van de 
auteur op die vraag is niet 
eenduidig. Integendeel: 
hij biedt een hele reeks 
besluiten en deelbeslui-
ten aan die “samen het 
raamwerk [vormen] waar-
binnen [ook] de Vlaamse 
casus beter valt te begrij-
pen”. Waarmee de auteur 
meteen het comparatieve 
aspect van zijn onderzoek 
onderstreept.

Binnen de politieke en 
sociaaleconomische 
doelstellingen van de 
gemiddelde Vlaamse be-
weging – en uiteindelijk in een buitenbaan 
ervan5 – bezette het Verdinaso van Joris Van 
Severen (1894-1940) een bijzondere plaats: 
frontaal gericht tegen het democratische 
bestel, soldatesk en corporatistisch. Na de 

moord op Van Severen in mei 1940 in Frank-
rijk, belandde de intern grondig verdeelde 
beweging in haar eindfase, niet in de laatste 
plaats omdat zij tevergeefs zocht naar een 
door de Duitse bezetter aanvaardbare rol in 
de collaboratie.

Het monument van de Schelde-
vrijheid symboliseert de bewogen 
geschiedenis (de sluiting van de 
Scheldemonding, het afkopen 
van de tolrechten en de pogingen 
tot volledige vrijmaking) die 
uiteindelijk leidde tot de totale 
vrijmaking van de Schelde, als de 
levensader van de Antwerpse ha-
ven en de daarmee samenhorende 
economische bedrijvigheid van 
Antwerpen en Vlaanderen. [ADVN, 
VBRB7092]
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Tijdens die eindstrijd – gepaard met de 
onherstelbare verbreding en verdieping 
van de oude interne breuklijnen – traden 
opnieuw een aantal figuren naar voren die 
voordien uit de beweging waren verdwenen 
na conflicten met Van Severen. Eén onder 
hen was de advocaat Jozef Van Bilsen (1913-
1996), die na de Tweede Wereldoorlog nog 
hoogleraar zou worden aan de Universiteit 
Gent, regeringscommissaris voor de Derde 
Wereld, secretaris-generaal voor de Belgi-
sche Ontwikkelingssamenwerking en ten 
slotte een belangrijke rol op zich nam in de 
emancipatiebeweging in Belgisch kongo.
Binnen de (na de dood van Van Severen) 

stuurloos geworden Dinaso-
beweging poogde Van Bilsen 
vruchteloos opnieuw een 
rol van betekenis te vervul-
len. Hij verdween echter 
opnieuw uit die gelederen en 
evolueerde naar het Belgisch 
verzet. Het vertrek van Van 
Bilsen uit de Dinasogroep(en) 
ging gepaard met een 
ideologische split die de 
beweging ten slotte naar 
haar uitgang uit de geschie-
denis leidde. Zoals Wt-auteur 
Brecht Lein in zijn Jef Van 
Bilsen en het einde van het 
Verdinaso aantoont, waren de 
finale moeilijkheden binnen 
de beweging niet te wijten 
aan de interne conflicten en 
de opportunistische wedijver, 
maar aan de “dieper gewor-
telde ideologische tegenstellin-
gen die al vanaf 1931 aanwe-

zig waren in het Verbond. De bezettingskoorts 
en het wegvallen van de neutraliserende figuur 
Van Severen maakte het uiteenvallen van het 
Verdinaso bijna onontkoombaar.”

De wijze waarop een historicus soms wor-
stelt met de vraag rondom de authenticiteit 
van zijn bronnen, komt sterk naar voren in 
romain Vanlandschoots Een brief uit de kring 
van Albrecht Rodenbach aan Aloïs Bruwier, 15 
februari 1877. De queeste die Vanlandschoot 
onderneemt om die brief definitief te loka-
liseren, kan gelden als een les in historische 
kritiek: is mijn bron wel degelijk wat zij op 
het eerste gezicht lijkt te zijn?

Het verhaal van zo’n zoektocht is eigenlijk 
even banaal als inspirerend. Banaal omdat 
de heuristiek nu eenmaal haar vanzelfspre-
kende standaarden moet respecteren. Maar 
toch. Als een respectabele Vlaamse vereni-
ging die zich rodenbachfonds noemt, een 
handgeschreven document aangeboden 
krijgt waarvan de aanbieder vermoedt dat 
het hier een brief van Albrecht rodenbach 
(1856-1880) betreft, dan wil die organisatie 
daar begrijpelijkerwijze wat mee aanvangen.
Maar de brief draagt geen ondertekening en 
daarenboven kan de ‘ter hulp geroepen’ his-
toricus romain Vanlandschoot niet meteen 
bevestigen dat de bekende Vlaamse dichter 
zelf de pen heeft gevoerd. Maar tegelijk be-
seft de historicus dat de wereld van roden-
bach en de “wonderklasse” van priester en 
collegeleraar Hugo Verriest (1840-1922) als 
een inspirerende schaduw zweven boven dit 
document. De zogenaamde “wonderklasse” 
was de retoricaklas aan het klein Seminarie 
van roeselare, waar Verriest de geestdriftige 
leraar was van een aantal leerlingen die later 
rolfiguren zouden worden in de Vlaamse be-
weging: Albrecht rodenbach, de missionaris 
Constant Lievens (1856-1893), de arts Aloïs 
Bruwier (1857-1939) en anderen.
De volgende stap wordt dan de zoektocht 
doorheen de eigen heuristische ervarin-
gen m.b.t. dit onderwerp. En tegelijk het 
ondernemen van een consultatieve trip 
langs collega’s onderzoekers… en langs de 
redactievergadering van Wt. Het resultaat 
van die speurtocht leest u in dit nummer van 
ons tijdschrift, met de tekst van het bewuste 
document als kerngegeven.
In In memoriam Michel Hanot (1926-2011) be-
schrijft Frans-Jos Verdoodt de academische 

Hier Dinaso!, jg. 9, 1 februari 1941, nr. 5 
waarin Jef François de namen van hen 
die uit het Verdinaso gesloten werden, 
meedeelde. [ADVN, VY900015]
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en buitenacademische loopbaan van de 
vorig jaar overleden Michel Hanot. Aanlei-
ding daartoe is het feit dat Hanots leven en 
werk gedurende meer dan drie decennia 
was verbonden met ons tijdschrift: als auteur, 
als lid van de redactie, als redactiesecretaris 
en als bestuurder van de Vereniging voor 
Wetenschap, die van 1935 af tot bij haar 
ontbinding in 2004 uitgeefster was van 
Wetenschappelijke tijdingen.

De auteur grijpt die gelegenheid tevens aan 
om een inzicht te verschaffen in de Gentse 
actieradius van de bekende flaminganten 
die zich tijdens het interbellum inzetten 
voor de promotie van de wetenschapsbe-

oefening in Vlaanderen. Centraal bevinden 
zich daarin Frans Daels (1882-1974) en Jozef 
Goosenaerts (1882-1963). Beiden waren 
de motoren van de Vlaamse Wetenschap-
pelijke Congressen, van de Vereniging voor 
Wetenschap, van Wetenschappelijke tijdingen 
en van talrijke andere initiatieven, die in 
hun totaliteit en in hun wisselwerking aan 
de basis lagen van het ontstaan van de 
verzelfstandiging van de Vlaamse academies 
én van de doorstart van de vernederlandste 
universiteit van Gent.
Het feit dat Michel Hanot in 1952 huwde met 
de dochter van de oud-activistische arts Jo-
zef Van Caeckenberghe (1895-1983) vormde 
als het ware de ‘via regia’ voor Hanot, naar 

het milieu dat tijdens 
het interbellum het 
epicentrum was ge-
weest van de agitatie 
voor de bevordering 
van de wetenschap 
in Vlaanderen. Van 
Caeckenberghe was 
immers de uitgespro-
ken vriend van Jozef 
Goossenaerts. [fjv]

(1) C. Devos (red.), Een plattegrond van de macht. Inleiding 
tot politiek en politieke wetenschappen, Gent, 2011, p. 6.
(2) C. Devos (red.), Een plattegrond van de macht […], p. 169.
(3) Het begrip ‘de lange negentiende eeuw’ wordt sinds 
enkele decennia vaak gehanteerd om de historisch-feitelijke 
samenhang te benadrukken van de periode 1789-1914. Het 
begrip vond ingang via de publicaties die de Britse historicus 
Eric Hobsbawm wijdde aan de periode. Maar vooral het 
verschijnen van Hobsbawms The Age of Extremes: the short 
twentieth century. 1914-1991 in 1994 veralgemeende de ter-
men van een lange negentiende en een korte twintigste eeuw.
(4) De historicus Olivier Boehme (°1974) publiceerde in 
2008 zijn Greep naar de markt. De sociaal-economische 
agenda van de Vlaamse beweging en haar ideologische 
versplintering tijdens het interbellum (Leuven, 2008). Die 
publicatie was gesteund op het proefschrift dat hij een jaar 
eerder had verdedigd aan de Universiteit Antwerpen. Die stu-
die vulde duidelijk een leemte aan die de historiografie van 
de Vlaamse beweging en het Vlaams-nationalisme tot zover 
had laten ontstaan, nl. het inzicht in de synergieën tussen 
die politieke en culturele bewegingen en hun economische 
component.
(5) De Révue générale belge noemde dit in 1938 de terugkeer 
van het flamingantisme naar de Belgische staat: “Le mouve-
ment flamand et le retour à l’état belge” (R. Vanlandschoot, 
NEVB, Tielt, 1998, p. 3199).

Abonneren op Wt
U kunt zich abonneren op Wt door over-
schrijving van het abonnementsgeld op 
rekeningnummer  be80733021529077 [bic 
kredbebb].
Abonnementsgeld:
– binnenland: 23 euro
– buitenland: 28 euro
– steunabonnement: 25 euro

Brief van 15 februari 1877, van Romain Dewilde uit het Klein Seminarie van Roeselare, gericht aan Aloïs 
Bruwier, student in Leuven. [FVK-Rodenbachfonds, Gent]
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