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Het ADVN is een archief-, documentatie- en onderzoekscentrum.
Vanuit een open maatschappelijke geest en gesteund op een
wetenschappelijke methodologie, verzamelt, bewaart en beheert
het ADVN het erfgoed over de Vlaamse beweging in haar brede
historische en thematische context.
Tot de brede context van dit veiliggestelde erfgoed behoren de
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zijn (zoals culturele identiteit, natievorming, migratieprocessen,
nieuwe sociale bewegingen).
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aan de lezer

Het sprookje van de laatste gedachte
Indien u niet houdt van absolute tragiek, dan is Edgar Hilsenraths
roman Het sprookje van de laatste gedachte1 beslist geen geschikte lectuur voor u: een sprookjesverteller verhaalt in dit bedrieglijk boeiende
boek de gruwelen van de Turkse genocide op de Armeniërs. Toen de
vuile mist te lang bleef hangen omheen de Turkse bergtoppen, was
dit de fout van die ‘christen honden’ die de Armeniërs tenslotte waren.
Als een Turkse vrouw een doodgeboren kind ter wereld bracht, dan
lag de fout bij de Armeniërs. Dus moest dat volk opgeruimd worden:
de mannen omdat zij staatsgevaarlijk waren, de vrouwen omdat zij
te veel lawaai maakten, de kinderen omdat zij later onware verhalen
zouden vertellen over het wedervaren van hun ouders.
Als u op een ‘aangenamer’ manier romans over de pijn-van-het-zijn in
de geschiedenis wil lezen, dan bent u eigenlijk beter af met Charles
De Costers La Légende et les avontures héroïques, joyeuses et glorieuses
d’Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays des Flandres et ailleurs,
dat na zijn verschijning in 1867 drie decennia lang uitsluitend in
het Frans kon worden gelezen maar vandaag zeer vlot kan worden
gewaardeerd in een van de talrijke (al dan niet integrale) vertalingen
naar het Nederlands.2 Die heroïsch speelse aanklacht van de libertaire
Uilenspiegel tegen de ‘Spaanse’ en ‘katholieke’ overheersing tijdens de
16de eeuw in Vlaanderen had, naar het woord van August Vermeylen
(1872-1945), ”lezers, doch geen publiek”.3 Dat was enigszins begrijpelijk, want met het bekritiseren en belachelijk maken van edellieden,
gezagsdragers en dorpspastoors had de negentiende eeuw niet zo
veel van doen. Daarvoor zou men in Vlaanderen overigens moeten
wachten op de aangescherpte pennen van de stoutsten onder de
socialisten, de daensisten en de progressief-liberalen. Maar toen die
vrijmoedige heren uit hun schuilplaatsen tevoorschijn traden, was de
burger reeds ten dele geëmancipeerd.
Opvallend in de titel van De Costers boek is het begrip “et ailleurs”.
Wellicht mede daardoor kon de Franssprekende bourgeoisie in België
er moeilijk mee leven dat de opstandige verhaallijn van Uilenspiegel
een herkenbare Vlaamse ruggengraat bezat – Tijl noemt zichzelf immers “de geest van Vlaanderen”. Objectief beschouwd, was de reflectie
van die Franstaligen ook wel verklaarbaar. Want het aantrekkelijke
mengsel van zinnelijkheid, weerspannigheid, goedzakkigheid, spot
en heldhaftigheid bezit natuurlijk een universele rand. En datzelfde
kan ook worden gezegd over de sublimering van ‘het gewone volk’, in
zijn natuurlijk verzet tegen de elitaire heersers.

Vooral het laatstgenoemde element zal verklaren waarom het Franse
Uilenspiegelboek van 1959 – een adaptatie voor de jeugd – op miljoenen exemplaren werd verspreid in de communistische USSR, een
vrij recentelijk verdwenen wereldmacht, waarvan onze kleinkinderen
vandaag nog nauwelijks het bestaan beseffen.4 Voor een triomfantelijke literaire intocht in een communistische volksdemocratie had misschien ook Louis-Paul Boons Het Geuzenboek uit 1979 in aanmerking
kunnen komen. Die roman verwees immers nadrukkelijk naar Charles
De Costers beroemde epos. Maar toen waren de communisten in
Moskou wellicht niet meer zo happig naar zo’n oud historisch fresco,
het werd dan maar Boons Mijn kleine oorlog (oorspronkelijk verschenen in 1952 en in het Russisch uitgegeven in 1980). Een volkse strijd
tegen de Duitse bezetter i.p.v. een Spaanse bezetter kwam Moskou
ook wel beter uit natuurlijk.
Dat verhinderde intussen niet dat Uilenspiegel in België, naar het
woord van historicus Marnix Beyen, “een held voor alle werk”5 was
gebleven: katholieken, vrijzinnigen, anarchisten, socialisten, liberalen,
nationalisten, collaborateurs en verzetslieden vonden er hun eigen
beeld in terug.
frans-jos verdoodt | voorzitter van het advn
(1) E. Hilsenrath, Het sprookje van de laatste gedachte, Amsterdam, 2010. Hilsenrath werd in
1926 geboren in Leipzig en overleefde het joodse getto in Oekraïne.
(2) Onder meer: W. Spillebeen (°1932), De legende en de heldhaftige, vrolijke en roemrijke
avonturen van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderen en elders, Leuven, 1989 (met
tekeningen van Pieter Bruegel en een nawoord door V. Nachtergaele).
(3) A. Vermeylen, Coster, Charles, in: Winkler Prins Encyclopaedie, dl. 6, Amsterdam-Brussel,
1949, pp. 454-455.
(4) Cf. de uitgave Ch. De Coster, La Légende d’Ulenspiegel, Brussel, 1959.
(5) M. Beyen, Held voor alle werk. De vele gedaanten van Tijl Uilenspiegel, Antwerpen, 1998.

Armeens miniatuur, het zegenen van de bruidegom, 15de eeuw [ADVN, VPA361]
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collectie

de eerste wereldoorlog (1914-1918)
Bronnen verzameld in het ADVN
De pistoolschoten die op 28 juni 1914 in Sarajevo een einde maakten
aan het leven van de Oostenrijks-Hongaarse kroonprins Frans Ferdinand en dat van zijn vrouw Sophie Chotek, vormden het startsein
van de Eerste Wereldoorlog. In dit conflict, waarbij op 4 augustus
1914 ook België werd betrokken, vielen op ruim vier jaar tijd miljoenen doden. De herdenking van het begin van de oorlog, straks een
eeuw geleden, wordt druk voorbereid. De Groote Oorlog bracht
immers ook voor België en Vlaanderen heel wat veranderingen mee.
Het ADVN telt, naast publicaties en periodieken, heel wat archieven
die betrekking hebben op allerlei aspecten van de Eerste Wereldoorlog en van de nasleep. We geven hierbij graag een kort overzicht van
het conflict en van de belangrijkste archieven die hieromtrent in het
ADVN kunnen worden geraadpleegd.
Militaire aspecten
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De Duitse troepen verwachtten weinig weerstand van het Belgische
leger, dat sinds de onafhankelijkheid nauwelijks nog met wapengekletter was geconfronteerd. Ze rukten niettemin eerder moeizaam
op, ondanks een grote overmacht aan manschappen en zware
wapens. Daarbij richtten de Duitsers zware schade aan, onder meer
in Visé, Andenne, Dinant, Tamines, Leuven, Aarschot, Mechelen, Lier

en Dendermonde. Met bloedbaden onder de burgerbevolking, door
hen gerechtvaardigd als represailles tegen vrijschutters, zaaiden zij
terreur. Na de val van Antwerpen trok het Belgisch leger zich terug in
West-Vlaanderen. Daar verschanste het zich achter de overstroomde
IJzervlakte; dat klein stukje België bleef onbezet. Koning Albert I
hield als hoofd van het Belgisch leger een vrij onafhankelijke positie
tegenover de bondgenoten. Mede daardoor bleven de Belgen grotendeels buiten de massaslachtingen die de tol vormden van diverse
geallieerde offensieven. Vanaf 1915 zetten de Duitsers onder meer
gifgas in bij de strijd. Pas vier jaar na het begin van de oorlog konden
de Belgische soldaten, gesteund door Britse, Franse en Amerikaanse
troepen, in het tegenoffensief gaan. Op 11 november 1918 sloten
de geallieerden een wapenstilstand met Duitsland. Op 28 juni 1919,
precies vijf jaar na de moordende aanslag in Sarajevo, maakte het
Verdrag van Versailles officieel een einde aan de oorlog in het westen.
Over het 21ste linieregiment is informatie te vinden in het archief
Albert Denys (BE ADVN AC758).
Vluchtelingen en geïnterneerde militairen
De opmars van de Duitse soldaten en de verhalen over de verwoestingen en moordpartijen brachten in heel België een vluchtelingenstroom op gang. Naar schatting anderhalf miljoen
landgenoten trokken met hun hebben en houden
naar elders in België, naar Nederland, Frankrijk
of het Verenigd Koninkrijk. Sommigen keerden
in de loop van de oorlog terug, anderen bleven
voor ruim vier jaar in het buitenland. In Nederland
werden vluchtelingenkampen opgericht. Wie
het zich kon veroorloven, verbleef evenwel bij
particulieren of huurde zelf een huis of een kamer.
In het exil ontstond, ondanks de barre situatie, een
uitgesproken Belgisch patriottisme met daarnaast
ook – vooral in Nederland – een radicaliserende
aandacht voor de Vlaamse verzuchtingen. Belgische soldaten die, afgesneden van de hoofdmacht,
Koning Albert I schouwt in Veurne soldaten van de Franse koloniale
troepen die meevochten in de Slag bij Ramskapelle, 1914.
[ADVN, VPR317]

24 Belgische militairen/telegrafisten, geïnterneerd in het kamp van Zeist (Nederland),
28 april 1915. [ADVN, VFA9758]

in oktober 1914 hun toevlucht zochten in Nederland, werden er voor
de loop van de vijandelijkheden in kampen geïnterneerd. Tegelijkertijd belandden Belgische krijgsgevangenen in kampen in Duitsland.
Verschillende van die kampen met een ruime aanwezigheid van
Vlaamse soldaten groeiden uit tot bolwerken van Vlaams-nationale
agitatie.
Een belangrijk archief is dat van Albrecht Pil en Marie van Gastel (BE
ADVN AC70), met daarin onder meer de briefwisseling tussen deze
personen, op het moment dat Marie van Gastel in de Verenigde Staten propagandatochten maakte voor “poor little Belgium”. Het archief
Alfons Van de Perre (BE ADVN AC557) omvat eveneens documenten
over de Vlamingen in ballingschap. In het archief Aloïs Valgaeren (BE
ADVN AC27) bevinden zich documenten over de Vlaamse krijgsgevangenen in Duitsland (Alten Grabow en Göttingen). Ook het archief
Peter Hol (BE ADVN AC180) bevat documenten over gevangenschap
in Duitsland tijdens de Eerste Wereldoorlog. In het archief Emiel
Beliëns (BE ADVN AC209) vinden we kopieën van documenten over
Vlaamse studenten in Göttingen tijdens de oorlog, een oorlogsdagboek en een interview over het IJzerfront. De krijgsgevangenenkampen in Duitsland komen ook aan bod in het fonds August Borms (BE
ADVN AC282) en in het archief René Gaspar (BE ADVN AC618).
Dagelijks leven in het bezette België
De aanslepende oorlog zorgde voor een verslechtering van de situatie in het bezette België. Vooral de voedselbevoorrading baarde
steeds meer zorgen. Een Nationaal Comité voor Hulp en Voeding

Het dagelijks leven in de loopgraven, 1914. [ADVN, VPRY184/11]

slaagde erin meer dan 4 300 000 ton hulpgoederen aan de noodlijdende bevolking te bezorgen. De Verenigde Staten waren de belangrijkste leveranciers, ondanks de militaire en economische blokkades
en de moeilijkheden om de nodige vergunningen te verkrijgen. Intussen deporteerde de bezetter ruim 120 000 mannen naar Duitsland
als dwangarbeiders. Zij werden er doorgaans zeer slecht behandeld,
wat het leven kostte aan 2 614 weggevoerden. Politici en vooraanstaanden die zich tegen de Duitse politiek verzetten, zoals Adolphe
Max en Louis Franck, werden gevangengezet of als gijzelaars naar
Duitsland overgebracht. Voorts werd een identiteitskaart ingevoerd
zodat een betere controle van de bevolking mogelijk werd. Aan de
grens met Nederland verscheen een hoge afsluiting onder hoogspanning, die aan menige vluchteling het leven kostte.
De politiek van de bezetter: Flamenpolitik en activisme
De Duitse bezetter poogde reeds van bij het begin van de oorlog de
Vlaamse bevolking aan zijn kant te krijgen door de Flamenpolitik, die
op bepaalde gebieden een begunstiging van de Vlamingen inhield.
Parallel hiermee ontwikkelde zich een collaboratiebeweging, het
activisme, dat met de hulp van de Duitsers een grotere autonomie
voor Vlaanderen nastreefde. Vlaamsgezinden die het wegwerken van
de Vlaamse grieven binnen het (naoorlogs) Belgisch wettelijk kader
beoogden, zoals Frans Van Cauwelaert, kregen de naam passivisten.
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Boven: De Raad van Vlaanderen. Van links naar rechts: August Borms, Josué De Decker, Alfons
Jonckx, Antoon Brys, Pieter Tack, Ferdinand Brulez, Florimond Heuvelmans, Leo Meert, Emiel
Ver Hees, Karel Heyndrickx, Telesphorus Vernieuwe. [ADVN, VFAY357]
Rechts: De standregelen van de Raad van Vlaanderen. Het betreft hier het exemplaar van
Karel Heyndrickx, 1917. [ADVN, VBRAL1007]
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In 1916 willigden de Duitsers de eis in om de universiteit van Gent te
vernederlandsen. In het volgende jaar werd de Raad van Vlaanderen
opgericht en besliste de Duitse militaire overheid tot de administratieve splitsing van België in twee regio’s: Vlaanderen en Wallonië.
Einde 1917 riep de Raad van Vlaanderen de Vlaamse onafhankelijkheid uit. Niettemin slaagden de activisten er niet in de Vlaamse
bevolking achter zich te krijgen.
Met betrekking tot het activisme, bewaart het ADVN verschillende
archieven. Onder meer het reeds hierboven genoemde archief Aloïs
Valgaeren (BE ADVN AC27) en het archief Antoon Jacob (BE ADVN
AC841). Het archief Jules-Alberic Spincemaille (BE ADVN AC91)
omvat stukken betreffende de Raad van Vlaanderen. Voorts komt het
activisme ook aan bod in het archief Jozef Van Eyck (BE ADVN AC290)
en het archief Leo De Smet (BE ADVN AC300). Documenten over
de Jong-Vlaamse beweging zijn te vinden in het archief Jan Derk
Domela Nieuwenhuis Nyegaard (BE ADVN AC392).
Aan het front: de Frontbeweging
Het leven aan het front verliep intussen ook moeizaam. De leefomstandigheden in de loopgrachten waren schrijnend. Vele soldaten
hadden gedurende de hele oorlog nauwelijks contact met hun familie. De Vlaamse soldaten, die de grote meerderheid van het Belgische
leger vormden, kregen, ondanks de taalwet van 1913, hun bevelen

meestal in het Frans, wat een groeiende verontwaardiging
wekte. De wantoestanden op sociaal vlak en inzake het
taalgebruik leidden tot het ontstaan van de Frontbeweging. De leiding hiervan berustte bij enkele intellectuelen
zoals Adiel Debeuckelaere, Frans Daels en Filip De Pillecyn.
Ook priesters als Cyriel Verschaeve en Paul Vandermeulen
speelden hierin een rol. Vlaamse soldaten die sneuvelden,
konden worden geëerd met een heldenhuldezerk, een
Vlaams initiatief dat zich afzette tegen de officiële Belgische
grafmonumenten. Studiekringen poogden het zedelijke
en intellectuele peil van de Vlaamse soldaten te verhogen.
Vanaf 1917 nam de Frontbeweging ook steeds radicalere
politieke standpunten in, onder meer inzake de plaats van
Vlaanderen in het naoorlogse België. Verschillende soldaten
werden over de linies naar
de Duitsers en de activisten
gestuurd om contacten te
leggen: de zogenaamde
sublieme deserteurs.
Over deze laatsten is informatie terug te vinden in het
archief Arthur de Bruyne (BE
ADVN AC2). De Frontbeweging komt onder meer ter
sprake in het archief Frans
Daels (BE ADVN AC165), het
archief Cyriel Verschaeve
(BE ADVN AC217), het fonds
Cyriel Verschaeve (BE ADVN
AC460), het archief Jan
Torfs (BE ADVN AC413), het
archief Guido Provoost (BE
ADVN AC474) en het archief Jan Bernaerts (BE ADVN AC515). Het
archief Jef Devos (BE ADVN AC186) bevat stukken van en over Joe
English. Heldenhulde en zijn stichter Jozef Verduyn worden behandeld in het archief Jozef Verduyn (BE ADVN AC859). Vlaamse soldaten
komen aan het woord in prentbriefkaarten in het archief Wilfried
Rosiers (BE ADVN AC135); en er is ook nog briefwisseling te vinden
in het fonds Ward Hermans (BE ADVN AC746). Het archief Renaat De
Rudder (BE ADVN AC373) en het archief Lieve en Rom Duprez (BE
ADVN AC376) tellen correspondentie, foto’s en andere documenten.
Over de redactie van frontblaadjes wordt men geïnformeerd in het
archief Gaston Rombaut (BE ADVN AC569).

Tussen 11 juli 1917 en 11 juli 1918 werden aan het front gedrukte clandestiene manifesten
verspreid: de zogenaamde Open Frontbrieven. Deze brief was een uitvoerige aanklacht tegen
de onderdrukking van het Vlaamse volk, s.d. [BE ADVN AC102 Archief Bedevaart naar de
Graven van de IJzer, Y276(1/6)]

Het verenigingsarchief van het Verbond VOS bevindt zich in het
ADVN (BE ADVN AC61), terwijl ook het archief Jozef Verduyn (BE
ADVN AC859) informatie bevat over deze organisatie. Voorts is er nog
het archief Studiefonds voor de kinderen van getroffen Vlamingen/
Scharpéfonds, afdeling Antwerpen (BE ADVN AC202). De afdeling
Turnhout van Het Vlaamsche Front (BE ADVN AC518) liet een notulenboek na voor de periode juni 1919-maart 1921. Belangrijk voor
de hele periode is het archief Bedevaart naar de Graven van de IJzer
of het IJzerbedevaartarchief (BE ADVN AC102); de herdenking van
de oorlog komt ook aan bod in het archief IJzerstichting, afdeling
Antwerpen (BE ADVN AC463) en afdeling Wallonië (BE ADVN AC519).
De zuiveringsactie na de oorlog komt ter sprake in brieven van Wies
Moens in het archief De Belie (BE ADVN AC329) en in het archief
Alfons Van de Perre (BE ADVN AC557). Het persoonsarchief van Jozef
Van den Broeck (BE ADVN AC451) omvat dossiers met documentatie
over na de oorlog naar Nederland uitgeweken activisten. Die komen
ook aan het woord in het archief Karel Heyndrickx (BE ADVN AC452)
en in het archief René Gaspar (BE ADVN AC618). [fs]

Nasleep
In november 1918 keerde koning Albert I terug naar Brussel. Na
gesprekken in zijn hoofdkwartier in Loppem, besliste hij samen met
enkele progressieve raadgevers een aantal hervormingen door te
voeren. In zijn troonrede, op 22 november 1918, beloofde hij algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen vanaf 21 jaar, het afschaffen van de bestaande beperkingen op het stakingsrecht, de toepassing van de taalgelijkheid en Nederlandstalig hoger onderwijs in
Gent. Een deel van de activisten vluchtte naar het buitenland, vooral
Nederland en Duitsland. Anderen werden veroordeeld en belandden
voor korte of lange tijd in de gevangenis. De Frontbeweging slaagde
er niet in de macht te veroveren. Uit het activisme en de Frontbeweging groeide wel een Vlaams-nationalistische politieke partij, Het
Vlaamsche Front, terwijl voormalige soldaten elkaar weervonden in
het Verbond der Vlaamsche Oud-Strijders (VOS).

Bronnen bij deze bijdrage: L. De Vos, De Eerste
Wereldoorlog, Leuven, 1996; S. De Schaepdrijver,
De Groote Oorlog. Het Koninkrijk België tijdens
de Eerste Wereldoorlog, Amsterdam, 2004;
L. Zuckerman, De verkrachting van België. Het
verzwegen verhaal over de Eerste Wereldoorlog,
Antwerpen, 2003; S. Van Clemen, Den oorlog verklaard! De Grote Oorlog in de provincie Antwerpen,
Antwerpen, 2003; D. Vanacker, Het 14-18 boek.
De kleine Belgen in de Grote Oorlog, Zwolle, 2006.

Heeft u materiaal zoals foto’s, postkaarten,
dagboeken, brieven, pamfletten of kranten
die een waardevolle aanvulling kunnen zijn
op onze archieven betreffende de Eerste
Wereldoorlog, aarzel dan niet om contact op
te nemen met het ADVN.
Op de volgende pagina ziet u een reeks foto’s
van het IJzerfront en de ruïnes, 1918.
[ADVN, VFAY408]

Voor het Vlaamsche Volksrecht, het orgaan van
Het Vlaamsche Front, de Vlaams-nationalistische partij gesticht in 1919, ook bekend onder
de naam Frontpartij, 16 november 1921.
[ADVN, VY900000]
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uit de bibliotheek

een eeuw gazette van detroit
Van boterblaadje tot e-versie?
In het laatste kwart van de negentiende
eeuw voltrok zich een belangrijke emigratiegolf waarbij duizenden Vlamingen hun
geboortestreek verlieten op zoek naar een
beter bestaan in Canada en de Verenigde
Staten. Een groot deel van hen vestigde zich
rond de eeuwwisseling aan de oostkant van
Detroit, gekend om zijn bloeiende autoindustrie. Zo ook de familie van Camille
Cools (Moorslede, 1874-Detroit, 1916), de
stichter van de Gazette van Detroit, die in
1889 op Amerikaanse bodem arriveerde. De
toen 15-jarige Camille Cools integreerde zich
gemakkelijk in de Detroitse gemeenschap.
Hij was erg actief binnen het Vlaams sociaalculturele leven van Detroit en verwierf het
Amerikaanse burgerschap in 1899. Professioneel startte Cools eerst een kruidenierswinkel, nadien een meubelfabriek. Daarnaast
was hij agent-correspondent voor de Gazette
van Moline (1907-1940), een weekblad uit
Illinois. Zijn nieuwsberichten vormden een
bron van informatie over het leven en de

activiteiten van de Vlaamse
gemeenschap in Detroit.
De West-Vlaming droomde
echter van een eigen Vlaams
krantje en nadat hij de nodige
middelen kon verzamelen,
verscheen op 13 augustus
1914 het allereerste nummer
van de Gazette van Detroit. De
Vlamingen in Detroit kregen
hiermee hun eigen spreekbuis. De Moorsledenaar was
zowel uitgever als redacteur
en koos als ondertitel Het
Licht voor ’t Volk. Het blad werd gedrukt
in Cools’ drukkerij Cools-Vinckier Printing
Company (Co) die later haar naam zou veranderen in The Belgian Press Co. Gezien de
geringe afmetingen noemden de Detroitse
Vlamingen het al lachend hun ‘boterblaadje’.
De Gazette van Detroit bracht zowel nieuws
over de activiteiten van Vlaamse verenigingen in en rond Detroit (wielerwedstrijden,
duivensport, boogschieten, bollingen) als
verslag over de Eerste Wereldoorlog die
Vlaanderen en Europa teisterde. Ook het
sportnieuws uit Vlaanderen ontbrak niet. De
krant haalde haar inkomsten onder meer uit
de vele advertenties van Vlaamse zelfstandigen in Detroit.
de bloei van de gazette van detroit (1914-1974)

In 1916 overleed Cools plots en nam de
daensist Frank Cobbaert (Nederhasselt,
1886-Detroit, 1929) de redactie over. Hij
voegde het motto Het Recht voor ’t Volk aan
Camille Cools, de eerste redacteur en de stichter van de
Gazette van Detroit. [ADVN, VB13879]

Eén van de oudste nummers van de Gazette van Detroit uit de
krantencollectie van het ADVN, 12 mei 1922.
[ADVN, VY900307]

de krant toe en liet het bescheiden ‘boterblaadje’ uitgroeien tot een respectabel
weekblad. Vanuit de VS, Canada en Vlaanderen stuurden meer dan 20 correspondenten
geregeld berichten naar de redactie. Het
waren berichten over eenvoudige gebeurtenissen in een simpele Nederlandse
taal, enigszins archaïsch en soms met een
Amerikaanse zinsbouw. Ook de instroom
van nieuwe Vlamingen naar Amerika werd
in de krant bijgehouden. Door de publicatie
van naam en plaats van herkomst vormt
dit heden een genealogische bron van
onschatbare waarde. Vanaf 1920 nam Peter
Corteville (Rumbeke, 1881-Detroit, 1966) de
Gazette over en bouwde hij als zaakvoerder
de nieuwe drukkerij Corteville Printing Co
aan de Mack Avenue in Detroit. HortenseMaria Leplae (Esen, 1879-Detroit, 1963) en
Godelieve Van Reybrouck-Casteleyn (SintAndries-Brugge, 1920- Detroit, 2011) kregen
achtereenvolgens de verantwoordelijkheid

9

De drukkerij rond 1920-21. Links vooraan Frank Cobbaert, rechts vooraan Peter Corteville. [in: Gazette
van Detroit, vrijdag 18 september 1964, p. 3, ADVN,
VY900307]
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van de redactie toegewezen. Onder hun
leiding kende de krant een grote bloei.
Op zoek naar hun weg in het gastland –
met de heimwee en de leemten van de
eerste generatie – namen vele Vlaamse
migranten een abonnement. Op haar
hoogtepunt telde de Gazette ca. 10 000
abonnees. De Gazette van Detroit was
echter niet de enige Nederlandstalige
krant. De Pere Standaard, De Volksstem,
Onze Standaard, de Gazette van Moline,
De Detroitenaar, De Straal en De Goedendag richtten zich ook op de vele Vlamingen in de streek. Hun bestaan was echter
meestal van korte duur. Wanneer in 1940 het
laatste nummer van de Gazette van Moline
verscheen, noemde de Gazette van Detroit
zich “The only Belgian newspaper in America”.
De inspanningen van de krant werden in
1966 beloond met de Nele-prijs die door de
CVP-jongeren (arrondissement Brussel) werd
uitgereikt aan initiatieven ter bevordering
van het Nederlands en de uitstraling van de
Vlaamse cultuur.
de krant in financiële problemen (1974-2006)

Door het overlijden in 1966 van Peter Corteville en diens zoon Richard
in 1974 werd de symbiose tussen de
krant en Cortevilles drukkerij verbroken.
De Gazette kon hierdoor gedurende
enkele maanden niet verschijnen. De
werking werd opnieuw opgepikt door
grootindustrieel en ereconsul René De
Seranno (East Moline, 1910-Grosse Pointe,
1983) – wiens ouders vanuit Tielt waren
gemigreerd. Hij richtte in december 1974
The Belgian Publishing Co Incorporated
(Inc) op en vergaarde zijn beginkapitaal

bij kleine aandeelhouders. De Seranno
bekwam eveneens dat de erfgenamen van
Peter Corteville hun aandelen van de Gazette
van Detroit aan de vzw schonken. Pater Karel
Denys (Roeselare, 1920-) en Leon Buyse
(Ingelmunster, 1905- Roseville, 1982) leidden
vanaf dan samen de redactie. De zetel en
het archief van het weekblad verhuisden
in 1977 naar de kelderverdieping van de

Father Taillieu Residence in RosevilleMichigan, een appartementencomplex
voor Belgische bejaarden in eigendom
van de familie De Seranno. Ondertussen
nam het abonneebestand vanaf 1960
geleidelijk af door het overlijden van
de eerste generatie migranten en de
integratie van de volgende in de Engelssprekende samenleving. In een poging
om het lezersbestand op peil te houden,
werden er vanaf 1974 ook Engelstalige
artikels in de krant gepubliceerd. In 1979
werd de krant opnieuw gehonoreerd,
deze keer met de Visser-Neerlandiaprijs,
uitgereikt door het Algemeen Nederlands
Verbond. Na het overlijden van Leon Buyse
in 1982, werkte Karel Denys als hoofdredacteur verder. Het ledenbestand ging echter
verder achteruit en de financiële situatie van
de krant werd enigszins zorgwekkend. Er
werd tijdig ingegrepen door de krant vanaf
1989 tweewekelijks te laten verschijnen. In
Vlaanderen werd ondertussen een oproep
tot steun gelanceerd. De storting van een
aanzienlijke som geld door een sympathisant gaf het blad opnieuw wat ademruimte. Althans voor even. In 1996 nam
Gabriëlle Casteleyn-Meire het hoofdredacteurschap over van Karel Denys.
naar een nieuwe toekomst

In 2006 startte Ludwig Vandenbussche
– vertegenwoordiger van de Gazette van
Detroit in Vlaanderen – een actie onder
De drukkerij van Peter Corteville aan de Mack Avenue
in Detroit, 1964. De familie Corteville leidde 54 jaar
lang het persbedrijf The Belgian Press (1920-1974). [in:
Gazette van Detroit, vrijdag 18 september 1964, p. 3,
ADVN, VY900307]

uit de beeldbank

de begrafenis van herman van den reeck
De creatie van een held
de titel Red de Gazette van Detroit – 1000
Vlamingen x 10 euro. De actie kende een
groot succes en bracht 12 500 euro op.
Daarenboven besliste de Vlaamse regering
om een gelijkwaardige som aan de krant te
schenken. Met deze financiële injectie werd
de automatisering van de Gazette op punt
gesteld en het verouderde kantoor gereorganiseerd. De vrijwillige en vernieuwde
redactieploeg met hoofdredactrice Elizabeth
Khan-Van den Hove bracht vanaf 8 juli 2006
een eigentijdse krant op tabloidformaat uit
met kleurenfoto’s en nieuwe rubrieken. Sinds
vorig jaar verschijnt de krant bij wijze van
proef ook digitaal. Intussen is de Gazette
door de Amerikaanse overheid erkend als
een non-profitorganisatie en kan ze in aanmerking komen voor subsidiëring. Onlangs
gaf Elisabeth Khan-Van den Hove de fakkel
door aan Christine Naert-Vaughan, geboren
in de VS en dochter van migranten uit Roeselare en Rumbeke.
Het ADVN bewaart een collectie van de
Gazette van Detroit, die echter onvolledig is.
Er ontbreken voornamelijk kranten uit de
beginperiode (1914-1960). Indien u nog over
exemplaren beschikt uit deze of eventueel
een latere periode, roepen wij u graag op om
contact op te nemen met het ADVN. Oude
nummers kunnen een waardevolle aanvulling zijn op onze collectie. Ook andere Nederlandstalige kranten uit Amerika genieten
onze grote interesse. [rv]
Bronnen bij deze bijdrage: R. Houthaeve, Camille Cools en
zijn Gazette van Detroit. Beroemde Vlamingen in NoordAmerika, Moorslede, 1989; A. Verthé, 150 jaar Vlamingen in
Detroit, Tielt-Bussem, 1983; A. Verthé, Emigratie, in: Nieuwe
Encyclopedie van de Vlaamse beweging, Tielt, 1998, pp. 10741075; www.gazettevandetroit.com.

Een optocht die een enorme mensenmassa
op de been brengt, associëren we meestal
met een heugelijke gebeurtenis zoals de intrede van een vorst of een geliefd sportman
die de status van nationale held verworven
heeft. Behalve de status van de persoon,
waarrond de hier afgebeelde optocht draait,
heeft de gebeurtenis echter geen enkele
overeenkomst met andere stoeten van deze
omvang. Bij een nadere blik op de foto valt al
snel op dat het gebruikelijke handenen vlaggengezwaai ontbreekt en de enige
bloemen zichtbaar op de afbeelding niet
zomaar bloemenkransen zijn; het zijn
rouwkransen. Het betreft hier dan ook geen

intrede maar wel een uitvaart, meer bepaald
die van Herman Van den Reeck. Wie was Van
den Reeck en waaraan had hij een dergelijke
begrafenisoptocht verdiend?
De overlijdensdatum van Van den Reeck,
12 juli 1920 of de dag na de Guldensporenviering van dat jaar, geeft een aanwijzing. Als
overtuigde flamingant, actief in organisaties
zoals de Vlaamsche Bond en de Vlaamse
afdeling van het antimilitaristische en antikapitalistische Clarté, nam Van den Reeck
deel aan de Antwerpse Guldensporenviering
Karel De Latin, een Antwerps fotograaf, nam in de straten
van Borgerhout verscheidene foto’s van Van den Reecks
rouwstoet. [ADVN, VFA290]
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van 1920. Nog voor ze plaatsvond, was de
manifestatie controversieel vanwege het
verbod op samenscholingen van meer dan
tien personen, dat het Antwerpse stadsbestuur op 15 december het jaar voordien had
ingesteld. De organisatie van de Guldensporenviering koos daarom voor Borgerhout
als locatie voor de gebeurtenis. Desalniettemin trok een 3 000-tal manifestanten naar
het centrum van Antwerpen. Wanneer het
bevel volgde om de menigte te ontbinden, werd Van den Reeck in onduidelijke
omstandigheden neergeschoten door een
politieagent. De dan negentienjarige Van
den Reeck werd nog naar het Sint-Elizabethziekenhuis overgebracht maar overleed
alsnog op de avond van 12 juli.
Vrijwel onmiddellijk na zijn overlijden werd
Van den Reeck onderwerp van mythologisering en verklaarden kopstukken uit de
Vlaamse beweging dat hij gestorven was
voor de Vlaamse zaak. In het flamingantische
Ons Vaderland van 16 juli 1920 valt over de
geplande begrafenis de volgende dag bijgevolg te lezen, dat “Herman Van Den Reeck
niet wil dat het een rouwdag zij. Hij gebiedt ons
dat het een dag zij van wrok en verbittering,
een dag van haat tegen zijn moordenaars en

een dag van liefde tot Moeder Vlaanderen. (...)
Dat Zaterdag de dag van het Laatste Oordeel
weze over het belgicistisch regime. Dan wordt
te Antwerpen onze Doode naar het kerkhof
gedragen.”1 De begrafenisoptocht voor Van
den Reeck op 17 juli 1920 werd inderdaad
een grootschalig huldebetoon aan wat nu
een Vlaamse held was; over zijn communistische en pacifistische sympathieën bleef
het stil. Een lange stoet mensen begeleidde
het stoffelijk overschot van Herman Van den
Reeck van Borgerhout tot aan het Kielkerkhof, terwijl nog eens duizenden mensen de
tocht gadesloegen. In een brochure, die “een
levensgeschiedenis van den martelaar” en “de
beschrijving zijner teraardbestelling” bracht,
sprak men dan ook van een “koninklijke
begrafenis”, waarbij “’t leek of heel Antwerpen
was opgekomen; (...) Aan ’t Atheneum waren
de menschen tot op vensterriggels en gaslantaarns geklauterd.”2
De massaal bijgewoonde begrafenis van Van
den Reeck vormde uiteindelijk slechts het
beginpunt van een hele reeks herdenkingen
en eerbetuigingen aan zijn adres in de daaropvolgende jaren, maar ook later. Zo werd
Herman Van den Reeck in 1995, vijfenzeven-

Het ADVN bewaart een bijzondere reeks van 23 foto’s van
de begrafenisstoet van Herman Van den Reeck. De foto’s
tonen het parcours van de stoet doorheen de straten van
Borgerhout naar het Kielpark, het voormalig kerkhof van
Antwerpen.
De foto’s behoren tot het Archief Karel Peeters (BE ADVN
AC20). Karel Peeters (1903-1984), een tijdgenoot, was net
als Van den Reeck leerling aan het Koninklijk Atheneum
in Antwerpen. Peeters was zowel politiek als cultureel een
geëngageerd flamingant. Zo was hij o.m. een vooraanstaand
lid van de Antwerpse Frontpartij en secretaris van de Volksuniversiteit Herman Van den Reeck.
1. Lijkwagen door de straten van Borgerhout. [ADVN,
VFA297]
2. Lijkwagen bij het Kielpark. Bij de slippendragers o.m. Staf
De Clercq en Alfons Van de Perre [ADVN, VFA306]
3. Vervolg van de rouwstoet bij het Kielpark. [ADVN, VFA312]
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3

tig jaar na zijn overlijden, nog herdacht in de
Antwerpse Bourla en organiseerde Wetenschappelijke tijdingen een colloquium rond
zijn persoon. [aj]
(1) In bedevaart naar Antwerpen, in: Ons Vaderland, 16 juli
1920, p. 1.
(2) Ter Nagedachtenis van wijlen Herman Van den Reeck,
Antwerpen, 1920, pp. 16-17.

Bronnen bij deze bijdrage: G. Leemans, Herman Van
den Reeck (1901-1920) en de anti-burgerlijke strekking
in de Vlaamse Beweging na de Eerste Wereldoorlog, in:
Wetenschappelijke Tijdingen, jg. 54, 1995, nr. 2, pp. 91-106;
G. Leemans, Reeck, Herman van den, in: Nieuwe Encyclopedie
van de Vlaamse beweging, Tielt, 1998, pp. 2568-2571.

wetenschappelijke tijdingen

Sich die Hände schmutzig machen°
Nadat de oorlogsmachine van een bezetter over een land en een gemeenschap is
gerold, houdt het leven aldaar niet op te
bestaan. Men beseft natuurlijk dat de dingen
(misschien) nooit meer dezelfde zullen zijn
als voorheen. En men beseft ook wel, om het
met de Tsjechische schrijver Milan Kundera
te zeggen, dat men voortaan zal moeten
leren leven met een soort “blijdschap die niet
van grappenmakerij en ironie houdt”.1 Maar eigenlijk tikt de klok gewoon verder. De warme
bakker bakt alweer, voor dag en dauw, voor
zijn getrouw cliënteel. De gepensioneerde
rekent er verder op dat de versgedrukte
bankbriefjes wel van ergens zullen blijven
komen. De hoofdonderwijzer fietst naar zijn
schooltje, waar hij het hek opent voor de
lawaaierig aanstormende kinderen. De sinds
jaar en dag fungerende burgemeester haast
zich naar zijn gemeentehuis, want er moeten
die dag nog belangrijke beslissingen worden
genomen. Er heerst dus niet meteen een
noodlotsuur. Het lijkt eerder alsof de tijd zijn
eigen schijn ophoudt.
Maar zijn en schijn is twee. Achter de schermen moeten snel de eerste accommodaties
aan de nieuwe toestand plaatsvinden. Want
de bezetter is machtig en hij zal niet meteen
opnieuw vertrekken. Misschien zelfs nooit
meer. Er moeten dus ‘handen worden vuil
gemaakt’, hetzij met de bezettingsstroom
mee, hetzij er tegenin. Hetzij het een na het
ander, in volgorde van opportuniteit.
Een dergelijke casus wordt in dit tijdschrift
behandeld door Brecht Lein in zijn Jef Van
Bilsen tussen Hendrik De Man en Tony Herbert.
De politieke zoektocht van een ex-Dinaso.2

Na de gewelddadige
dood van zijn
dominerende
voorman Joris
Van Severen
(1894-1940), viel
het Verdinaso
uiteen in elkaar
bestrijdende
‘alternatieven’.
De belangrijke
Gentse Dinasokern rondom Jef
François (19011996) evolueerde (met een
helpende hand
vanwege de bezetter) naar het VNV en naar de Eenheidsbeweging, die beide de via regia vormden naar
de volledige en openlijke collaboratie met
de bezetter. De andere belangrijker Dinasokern, waarin Jef Van Bilsen een ambitieuze
rol opnam, zocht een andere weg binnen het
credo van de Nieuwe Orde.
Eerst kwam de socialistische leider Hendrik
De Man (1885-1953) in het vizier. Maar noch
de dinaso’s rondom Van Bilsen noch de
figuur van De Man zelf waren voldoende
enthousiast om dit soort Duitsvriendelijke
Eenheidsbeweging op gang te trekken.
Nadien kwam Van Bilsen in contact met de
Kortrijkse industrieel en oud-VNV’er Tony
Herbert (1902-1959). Herbert was, via het
Verdinaso en het Belgisch establishment, ver
verwijderd geraakt van het Vlaams-nationalisme. Hij evolueerde naar een uitgesproken
royalistische en antiparlementaire, belgicis-

13
Foto van een strijdvergadering van de Socialistische Jonge
Wacht(en) in Aalst in het kader van het ‘Plan De Man’ met
Joris De Leeuw (achter het spreekgestoelte), s.d. Op het
spandoek staat een foto van Hendrik De Man afgebeeld.
[ADVN, VFA9825]

tische houding en verwachtte vanaf het begin van de oorlog alle heil voor Vlaanderen
en België van een geallieerde overwinning.
Een gevolgtrekking daarvan was dat Herbert
een clandestiene verzetsbeweging uitbouwde. De niet-attentistisch ingestelde
Van Bilsen sloot zich bij die beweging aan en
werd er zelfs de spil van. Uiteindelijk landde
Van Bilsen via dat engagement in het ‘actieve’
° Titel ontleend aan: S. Kirchner, Sich die Hände schmutzig
machen, in: Kulturaustausch. Zeitschrift für internationale
Perspektiven, jg. 62, 2012, nr. II, p. 59.
(1) M. Kundera, De grap, (vertaling naar het Nederlands),
Amsterdam, 2002, p. 36.
(2) Zie ook het eerste deel van de bijdrage van
B. Lein, Jef Van Bilsen en het einde van het Verdinaso, in: Wt,
jg. 71, 2012, nr. 1, pp. 34-56.

Eerste en laatste pagina uit het autobiografisch verslag
van Karel Fossey.
[BE ADVN AC909, Archief Karel Fossey]
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(gewapende) verzet.
Dit parcours bezorgde de
rusteloze Van Bilsen na de
Tweede Wereldoorlog een
aureool dat hem toeliet
nog een belangrijke rol te
vervullen in de politieke, diplomatieke en academische
geschiedenis van België.
Het wordt algemeen erkend dat de beide
collaboraties – respectievelijk tijdens de
Eerste en de Tweede Wereldoorlog – waarin
de Vlaamse beweging zich sterk engageerde,

een duidelijk verschillend karaker bezaten.
Het ideologische, militaire en paramilitaire
kader van de tweede collaboratie was immers geheel anders dan dat van de eerste

(activistische) collaboratie. Beschouwd
vanuit het Belgisch (staatkundig) strafrecht,
waren zij natuurlijk allebei gericht op de
vernietiging van België en dus strafbaar als
een vorm van landverraad. “Le crime contre la
sûreté de l’Etat Belge” zeg maar.
In zijn bijdrage “Karel Fossey voor ’t Assisenhof.” Een autobiografische getuigenis
over een activistenproces analyseert Luc
Vandeweyer de zaak-Fossey. De auteur
noemt de Brusselse boekhandelaar Fossey
een “atypisch activist”, omdat hij niet eens in
België verbleef toen het activisme zich hier
ontwikkelde: hij werd namelijk reeds in het
begin van 1916 opgepakt door de Duitse
bezetter (wegens een poging tot het illegaal
overschrijden van de Nederlandse grens). De
Vlaamsgezinde boekhandelaar belandde in
het hechteniskamp van Holzminden, waar
hij terecht kwam in een milieu van Belgische
(Franssprekende) krijgsgevangen, meestal
tegenstanders van de Raad van Vlaanderen en van de vernederlandste universiteit
van Gent – o.m. de bekende hoogleraar en
historicus Henri Pirenne (1862-1935). De
tegenstellingen waren dus meteen geboren:
de ‘Belgische’ krijgsgevangenen eisten een
Franstalige behandeling, de ‘Vlaming’ Fossey
eiste een Nederlandstalige.
Karel Fossey (1894-1955) deed in het kamp
van Holzminden wat de Franstaligen er
uiteindelijk ook deden, nl. een bibliotheek
beheren en lezingen organiseren. Wat híj
deed, werd er door de Franstaligen echter
beschouwd als activistische propaganda.
Was dat terecht, vraagt Luc Vandeweyer
zich af. Omdat het gerechtelijk dossier van
betrokkene – net zoals dat van vele andere

activisten – in 1940 werd vernietigd, loopt
het onderzoeksparcours van de auteur via
een egodocument, nl. de nota die Fossey
zelf schreef over zijn proces. Het is vanzelfsprekend dat Vandeweyer daarbij de eisen
van de historische kritiek niet uit de weg
gaat. Onderzoeksmatig belangrijk is ook
dat de auteur zijn bijdrage besluit met een
aanzet tot het beschrijven van de stand van
de gerechtelijke bronnen inzake de
vervolging van de activisten.
Een geheel verschillend type van
een Vlaamse activist was de Gentse
Vlaamsgezinde socialist en letterkundige Achilles Mussche (1896-1974).
Mussche behoorde tot de revolutionaire stroming van jonge Vlaamsgezinde intellectuelen en kunstenaars
die in die dagen bijna ipso facto tot
het activisme werden gerekend. Dat
kostte hem zijn baan in het onderwijs, waarna hij een aantal jaren in
de journalistiek bedrijvig werd. Hij
keerde nadien weliswaar terug in het
onderwijs, maar hij bleef ook actief
als journalist en literair recensent, o.m.
voor het socialistische dagblad Vooruit. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
trad hij toe tot het verzet in Gent. In
1945 werd hij de eerste voorzitter van
het socialistisch geïnspireerde August
Vermeylenfonds. Als letterkundige
wordt hij hoofdzakelijk herinnerd om
zijn humanitair-expressionistische
dichtbundel De Twee Vaderlanden
Portretfoto van Achilles Mussche, s.d.
[ADVN, VFA9631]

(1927) en zijn sociaal-historische roman Aan
de Voet van het Belfort (1950).

Tagore (1861-1941), die in zijn antimaterialistische en spirituele wereldbeschouwing het
oosten met het westen poogde te verbinden.
In zijn bijdrage De sociale cultuurkritiek van
De cultuurkritische visie van Mussche
Achilles Mussche. Een internationaliserende en
was tegelijk Europees en oosters geïnspitagoreaanse lezing van de dichtbundel
reerd. Opvallend was daarbij de invloed die
hij onderging vanwege de moderne Indische “De Twee Vaderlanden” analyseert Stefan
Van den Bossche het cultureel, menselijk
mystieke dichter en denker Rabindranath
en maatschappelijk engagement van de
‘postactivistische’ dichter Achilles
Mussche. “Mussche”, aldus Stefan
Van den Bossche, “herkneedde en
integreerde Tagores waarden en expliciteerde ze vanuit zijn Vlaamsgezindheid
en naoorlogse [d.w.z. na de Eerste
Wereldoorlog] ervaringen in de zin van
een maatschappelijk en internationaal
georiënteerd engagement”.
Mussche beschouwde de Vlaamse
culturele en sociaaleconomische
emancipatie als zijn socialistische
plicht en werd na de Tweede
Wereldoorlog de spilfiguur van
een beweging die een dergelijke
aandacht wilde integreren in het gedachtegoed van haar (socialistische)
politieke partij. [fjv]

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

Een selectie uit de recente aanwinsten

1

Boekhouding (1995-2011) van de Volksunie
(VU) arrondissement Antwerpen.
[be advn ac81 archief volksunie (vu) arr. antwerpen]

Partijarchief (1976-2002) van VU afdeling
Ninove.
[be advn ac516 archief volksunie (vu) afd. ninove]

Briefwisseling (ca. 1930-’40) van Daniël Merlevede over de oprichting van de clandestiene studentenbond Ex Catacumbis aan de Normaalschool in Torhout, het Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond (AKVS), het
Algemeen Katholiek Diets Studentenverbond
(AKDS) en het Diets Jeugdverbond (DJV). (1)
[be advn ac192 archief daniël merlevede]

Foto’s van Van der Haegen die met zijn autobusmaatschappij in Kerksken de Vlaamsnationale krant De Straal (1925) in Detroit
financierde. (2)
[be advn ac530 fonds vlamingen in amerika]

Notulen en briefwisseling (1980-1996) van de
Stuurgroep Oud-AKVS.
[be advn ac440 archief stuurgroep oud-akvs]
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Archief (2008-2010) over de activiteiten van
Koen Pauli binnen de Marnixring (MR), als lid
van de Raad van Bestuur, voorzitter van de
MR-Vlaemsch Hooft (Antwerpen) en voorzitter van de werkgroep Suid-Afrika.
[be advn ac511 archief koen pauli]
Archief (1999-2010) over de activiteiten van
Karl Drabbe binnen de Vlaamse Volksbeweging (VVB) en als eindredacteur van het periodiek Doorbraak. Verder dossiers inzake zijn
verhandeling De Vlaamse Linie (1948-1953).
Een jezuïetenweekblad voor outer, of heerd?
naast artikels van zijn hand o.a. over rechtsradicalisme en Vlaamse beweging. Ook dossiers over Verbond der Vlaamse Academici
(VVA) afdeling Brussel, Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) arrondissement Antwerpen,
Algemeen Nederlands Verbond (ANV),
Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen,
Willem Elsschot Genootschap en Punt.
[be advn ac514 archief karl drabbe]

Politiek archief (ca. 1995 tot 2000) van Karl
Vermaercke over zijn activiteiten binnen
Volksuniejongeren (VUJO) nationaal en regio
Kempen-Mechelen. Bevat o.m. stukken over
de organisatie van de Vredesfietseling naar
de IJzerbedevaart.
[be advn ac561 archief karl vermaercke]
Archief (en documentatie) over de staatshervormingen, splitsing sociale zekerheid en
Brussel. Verder verkiezingsaffiches en een
collectie boeken en periodieken.
[be advn ac570 archief marc platel]
Politiek archief van Geert Lambert over zijn
activiteiten vnl. binnen de Sociaal-Liberale
Partij (SLP).
[be advn ac574 archief geert lambert]
Politiek archief (vanaf 2009) van Bert Anciaux
over zijn activiteiten binnen de Socialistische
Partij Anders (sp.a) en Spirit afdeling Nederover-Heembeek. Tevens documenten betreffende de onderhandelingen Vlaams Regeerakkoord (2009-2014).
[be advn ac646 archief bert anciaux]
Werkingsarchief van de Europese Vrije Alliantie (EVA).

[be advn ac652 archief europese vrije alliantie (eva)]
Briefwisseling (1935-1999) van het Komitee
voor Frans-Vlaanderen (KVF).
[be advn ac659 archief komitee voor frans-vlaanderen (kfv)]
Boeken en periodieken verzameld door Bob
Lebacq in het kader van zijn diplomatieke
loopbaan. (3)
[be advn ac743 archief bob lebacq]
Collectie boeken en foto’s van de vormer met
thema Vlaamse beweging en nationalisme. (4)
[be advn ac796 archief hubert de sy]
Collectie boeken naast VU-affiches.
[be advn ac852 archief prosper caen]
Politiek archief (vanaf ca. 1970) van Jef
Cassimons over zijn activiteiten binnen VU
en N-VA in de regio Groot-Ninove. Tevens
een collectie periodieken en boeken.
[be advn ac873 archief jef cassimons]

opvoeringen van de Koninklijke Toneelgilde
St.-Jozef Denderbelle (regie Staf Bruggen). (5)
[be advn ac894 archief fons macharis]
Briefwisseling en documentatie (1971-1985)
van Jef Eggermont over zijn activiteiten binnen de Vlaamse Militanten Orde (VMO). (6)
[be advn ac896 archief jef eggermont]
4

Archief over de vormer zijn activiteiten binnen het Verbond van Vlaamse Oudstrijders
(VOS) zowel op nationaal vlak als binnen de
provincie Oost-Vlaanderen.
[be advn ac897 archief dries de mulder]
Politiek archief van Pol Vanden Bempt over
zijn activiteiten binnen VU, Spirit en SLP.
[be advn ac898 archief pol vanden bempt]
Partijarchief (2002-2007) van N-VA afdeling
Ninove.
[be advn ac899 archief nieuw-vlaamse alliantie
(n-va) afd. ninove]

Bibliotheek van Paul Conruyt.
[be advn ac876 archief paul conruyt]

Partijarchief (2001-2011) vnl. boekhouding
van SLP en haar voorgangers.
[be advn ac900 archief sociaal-liberale partij (slp)]

Werkingsarchief (1978-2010) van Het
Vlaamse Kruis afdeling Antwerpen-Zuid.
[be advn ac892 archief het vlaamse kruis afd.
antwerpen-zuid]

Notulen en briefwisseling (1956-1962) van de
VVB afdeling Gent.
[be advn ac901 archief vlaamse volksbeweging (vvb)
afd. gent]

Partijarchief (1965-1997) VU afdeling BertemLeefdaal-Korbeek Dijle.
[be advn ac893 archief volksunie (vu) afd. bertemleefdaal-korbeek dijle]

Partijarchief (1960-2003) van VU afdeling
Assebroek.
[be advn ac903 archief volksunie (vu) afd. assebroek]

Documenten (ca. 1950-1990) over de toneel-
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[Sommige archieven bevinden zich nog in de verwerkingsfase en zijn niet onmiddellijk raadpleegbaar]
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kort

Tussen Meetjesland en Noord-Amerika: oproep
De economische turbulenties van de
negentiende eeuw grepen zwaar in op het
Meetjesland. Een broodwinning in de landbouw en/of de textielsector kwam alsmaar
sterker onder druk. Schrijnende armoede
greep om zich heen. De lokroep om elders te
gaan werken, tijdelijk of definitief, klonk dan
ook sterk. Vele duizenden waagden de stap
en zochten hun heil in de stad, de Waalse
industriebekkens, de Noord-Franse bietenteelt of zelfs aan de overzijde van de oceaan,
in het Amerikaanse continent met zijn
schijnbaar grenzeloze mogelijkheden. Deze
beslissing had verreikende gevolgen voor
het leven van wie vertrok en wie achterbleef,
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voor de gemeenschap in de
vertrouwde dorpen en zelfs
voor de toekomst van het
gehele Meetjesland.
Tussen 2012 en 2014 loopt
aan het ADVN een studie
naar de grootschalige migratie vanuit het Meetjesland
richting Verenigde Staten
en Canada. Dit project, in
opdracht van het Oost-Vlaamse provinciebestuur, zal uitmonden in een boek en een
tentoonstelling over de ervaringen van de
trans-Atlantische landverhuizers. Wie waren

Wetenschappelijke tijdingen

wt

Symposium – Op 21
oktober 2010 vierde
Wetenschappelijke
tijdingen (Wt) in Gent
zijn 75ste verjaardag,
middels een druk
bijgewoond symposium over de rol en de
toekomst van de historische tijdschriften in
Vlaanderen en Nederland. Na afloop ervan
werd besloten om in 2012 een ‘twee jaar
later’-symposium te organiseren. Dat symposium zal plaatsgrijpen op 18 oktober 2012,
opnieuw in Gent, waar Wt zevenenzeventig
jaar geleden ontstond.
Ditmaal wordt het thema echter uitgebreid
tot de rol en de toekomst van alle cultureelwetenschappelijke tijdschriften in Vlaanderen en Nederland. Tevens zal aandacht
worden besteed aan de belangrijkste

deze mensen? Met welke verwachtingen lieten ze het Meetjesland achter zich? In welke
omstandigheden maakten ze de oversteek
en keerden sommigen weer terug? Hoe
bouwden ze een nieuw leven uit? En welke

Nise
publicaties rondom de geschiedenis van
de wetenschapsbeoefening in Vlaanderen
en Nederland tijdens de 20ste eeuw (en
uiteraard het eerste decennium van de 21ste
eeuw). Het symposium wordt ten slotte
afgesloten met een historische reflectie op
de stichters van Wetenschappelijke tijdingen
(Jozef Goossenaerts en Frans Daels) en hun
strijdende rol ter bevordering van de wetenschapsbeoefening in Vlaanderen, sinds de
vernederlandsing van de Gentse universiteit
in 1930.
Het symposium vindt plaats: UGent, Auditorium B, Blandijnberg 4, 9000 Gent.
Deelname aan het symposium is gratis. Wil
u daar graag bij aanwezig zijn? Neem dan
contact op met Ann Van Gastel.
(+32 (0)3-225 18 37 of info@wt.be)

Samenkomst – In Barcelona vond de vierde
samenkomst van de
Wetenschappelijke Raad
van NISE plaats. Locatie
was de Universitat Pompeu Fabra (UPF), met als gastheer Enric
Ucelay-Da Cal. Tijdens de vergadering van de
raad werd onder meer nader ingegaan op
het format van het nieuwe tijdschrift Studies
on National Movements en een aantal project-voorstellen besproken. Tijdens een open
sessie werd langs een aantal gevalstudies en
een debat de toestand geschetst van de
geschiedschrijving van nationale bewegingen in Europa. Dat thema was tevens de
leidraad bij het daaropvolgende geleid
bezoek aan het Museum voor de Catalaanse
Geschiedenis.

plaats bekleedde het Meetjesland bij henzelf
en bij hun nakomelingen?
Met dit onderzoek wil het ADVN het zo
ingrijpende verschijnsel migratie een gezicht

geven. Daarom zijn we
op zoek naar getuigenissen en sporen van
mensen die, van dichtbij
of veraf, met uitwijking
naar Amerika werden
geconfronteerd. Hebt u
op zolder nog brieven
van geëmigreerde
voorouders? Stuurden
vrienden soms een
postkaart? Worden in uw familie dagboeken
of fotoalbums van vertrokken tantes en
nonkels gekoesterd? Bezocht u in Amerika
ooit verwanten of hun nakomelingen en wilt

René De Clercq
Publieksmoment – Onlangs verwierf het
ADVN een overdracht van Pieter Vis rond
de figuur René De Clercq (1877-1932). De
schenking omvat het archief Familie Vis-De
Clercq (BE ADVN AC920) en het archief Pieter
Vis (BE ADVN AC237).

u uw verhaal laten optekenen? Kent u ‘Meetjeslandse Amerikanen’ die mogelijk willen
meewerken? Of hebt u enig ander materiaal
over het leven tussen het Meetjesland en
Noord-Amerika? Neem dan zeker contact
op met het ADVN (via andreas.stynen@advn.
be) voor afspraken rond het verzamelen van
deze informatie. Ieder verhaal, groot of klein
en van de negentiende eeuw tot vandaag,
werpt licht op de twijfels, uitdagingen en
beleving van migratie. Los van dit specifieke
Meetjeslandproject verwelkomt het ADVN
uiteraard ook bronnen rond andere migratiestromen vanuit Vlaanderen. Veel dank bij
voorbaat! [as]

Heldenhulde
Het ADVN zet deze overdracht
in de kijker met een publieksmoment in het najaar.
Meer informatie rond het
geplande evenement kan u
volgen op onze website.

Tentoonstelling – Naar aanleiding van de
grote belangstelling en de vele positieve reacties op de erfgoedtentoonstelling Heldenhulde voor Frontsoldaten, is deze expositie
nog de hele zomer vrij te bezichtigen in het
ADVN. Van ma. tot vr., 9-16u doorlopend.
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