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nieuwe sociale bewegingen).
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DENKWOORD

Stoïcijns

Van de Duits-Joodse dichter Heinrich Heine (1797-1856) stamt 
het gevleugelde woord: “Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt 
man auch am Ende Menschen.” De geschiedenis heeft ons al enkele 
malen met die bittere waarheid geconfronteerd. Eerst gooiden de 
nationaalsocialisten de werken van door hen gehate schrijvers op de 
vuurstapel – op 10 mei 1933 was dat in Berlijn op de Opernplatz en in 
andere Duitse steden –, enkele jaren later verbrandden ze de lijken 
van vermoorde Europese joden in hun vernietigingskampen. Nu zien 
we hoe de terreurbende ‘Islamitische Staat’ (IS) behalve christelijke 
kerken, soefi heiligdommen en sjiitische schrijnen, eeuwenoude 
manuscripten in Mosoel en andere plaatsen in Irak vernietigt.1 Ze 
deinsde er ook niet voor terug om begin januari een van haar gijze-
laars, de Jordaanse piloot Moaz al-Kasasbeh, opgesloten in een kooi 
levend te verbranden. Waar een regime boeken of manuscripten 
vernietigt, ligt de weg open voor de onderdrukking of vermoording 
van mensen die anders denken of zelfs maar gewoon ‘anders’ zijn.
Het beeld van de kooi als symbool van vernedering deed denken aan 
de antisemitische film Jud Süß die Veit Harlan (1899-1964) in 1940 
in opdracht van het naziregime maakte over het leven van de jood 
Joseph Süß Oppenheimer (1698-1738), de financiële adviseur van 
hertog Karl Alexander von Württemberg.2 Diens strenge belasting-
politiek leidde tot heel wat ontevredenheid onder de bevolking. 
Na het overlijden van de hertog richtte de volkswoede zich tegen 
Oppenheimer. Zijn arrestatie volgde op beschuldiging van hoog-
verraad, corruptie en plundering van de staatskas. In feite was 
Oppenheimer het slachtoffer van de alom verbreide jodenhaat in de 
Duitse contreien (en ver daarbuiten). Op 4 februari 1738 werd hij in 
Stuttgart met een strop om zijn nek in een kooi naar boven gehesen 
en opgehangen. Zijn tragisch lot inspireerde de Duits-Joodse auteur 
Lion Feuchtwanger (1884-1958) tot het schrijven van de historische 
roman Jud Süß (1925). Feuchtwanger vroeg zich af hoe de joden zich 
het best konden integreren in een maatschappij waarin antisemi-
tisme nooit veraf was. Voor hem bestond er geen tegenspraak tussen 
de eigen culturele of zelfs nationale identiteit en het wereldburger-
schap: “Mein Hirn denkt kosmopolitisch, mein Herz schlägt jüdisch” 
(Mijn hoofd denkt kosmopolitisch, mijn hart slaat joods).3

De Duitse joden waren ten tijde van het Keizerrijk (1871-1918) en de 
daaropvolgende Republiek van Weimar (1919-1933) trouwe staats-
burgers en vaak ook internationaal georiënteerd. De ideologen van 

het Derde Rijk konden niet om met die tweeledige gave om zowel 
nationaal te voelen als internationaal te denken. Joseph Goebbels 
(1897-1945) had geen oren naar de ideeën die Feuchtwanger in zijn 
roman naar voren bracht. De nazipropagandaminister gebruikte de 
historische stof om de figuur van ‘Jud Süß’ te vervormen tot een kari-
katuur. De film bulkte van de antisemitische clichés en vooroordelen. 
Op het einde ervan liet regisseur Harlan ‘Jud Süß’ als een ellendeling 
om zijn leven smeken, in waarheid ging Oppenheimer stoïcijns en in 
volle waardigheid zijn dood tegemoet.

(1) www.news.at/a/is-kulturelle-
saeuberung.
(2) www.dhm.de/lemo/kapitel/der-
zweite-weltkrieg/kunst-ind-kultur/
film-jud-suess.html.
(3) Geciteerd naar Wilhelm von 
Sternburg, Lion Feuchtwanger. Die 
Biographie, Berlin, 2014, p. 54.

dirk rochtus | voorzitter van het advn

Lion Feuchtwanger
© Dirk Schmidt
www.wasmachtdirk.de
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ONDERZOEK

zigeuners in belgië
Van de 19de eeuw tot de Tweede Wereldoorlog

Tot nog toe werd er niet erg veel historisch onderzoek gedaan betref-
fende de zigeuners in België. Er bestaan wel enkele masterscripties. 
Over het lot van de zigeuners tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft 
de voormalige directeur van het Studie- en Documentatiecentrum 
Oorlog en Hedendaagse Maatschappij, José Gotovitch, een artikel 
gepubliceerd in de Bijdragen tot de Geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog (1976). De joodse danseres, choreografe en documen-
tairemaakster Lydia Chagoll publiceerde in 2009 nog een boek over 
de zigeuners tijdens de Tweede Wereldoorlog, Tziganes sous la croix 
gammée. In 2014 volgde een documentaire over de vervolging van 
de zigeuners door de nazi’s en hun medewerkers, met de titel Ma 
Bister, wat betekent Herinner je.

Discriminatie van vreemdelingen
De eerste zigeuners komen in onze 
streken aan in de loop van de 14de 
eeuw, uit Centraal- en Oost-Europa. Aan-
vankelijk worden ze vriendelijk en zelfs 
met ontzag onthaald. Men noemt ze 
soms “Gypten”, wat verwijst naar Egypte: 
men geloofde immers dat ze christenen 
waren die door de Saracenen uit Egypte 
waren verdreven. Maar al gauw begint 
men argwaan te krijgen en meer en 
meer gaat men ze, in de loop van de 
volgende decennia en eeuwen, als een 
last beschouwen. Hoe meer de moderne 
staten zich ontwikkelen, des te minder 
worden ze getolereerd. In de 18de 
eeuw verdwijnt het grootste deel van 
de zigeuners uit de Nederlanden, zowel 
uit de Republiek als uit de Oostenrijkse 
Nederlanden. Oorzaak is de strenger 
wordende vervolging: de zigeuners 
worden als wilde dieren opgejaagd en 
zelfs gedood. Het duurt tot in de tweede 
helft van de 19de eeuw eer een nieuwe 
golf van zigeuners in onze streken en 
in de buurlanden verschijnt. Nogal wat 

van de zigeuners die nu in België, Nederland en Frankrijk rondtrek-
ken, zijn afstammelingen van deze 19de-eeuwse immigranten. In de 
voorbije jaren is er een nieuwe, vooralsnog beperkte migratiegolf 
op gang gekomen, vanuit Centraal- en Oost-Europa. Het verdwijnen 
of versoepelen van de Europese binnengrenzen heeft deze migratie 
zeker bevorderd.

In de 19de eeuw worden zowel in België als in de andere Europese 
landen de zigeuners gediscrimineerd en vervolgd van bij hun 
aankomst in het land in kwestie. Het duurt dan ook niet lang eer ze 
zich in de marge van de maatschappij bevinden. Ze worden niet 

erkend en evenmin getolereerd door de 
machthebbers en door het bestuur in 
de verschillende landen. Voorts worden 
ze uitgesloten uit het economische en 
sociale leven en zijn ze het slachtoffer 
van de vervolgingen door het gerecht 
en de politiediensten. Meestal zetten 
ze hun zwerversleven voort, wat hen 
verdacht en gevreesd maakt in de ogen 
van de mensen die gewoon in een huis 
wonen. Vooral de hogere klassen en de 
burgerij, die het gerecht en de overhe-
den van dat ogenblik bevolken, hebben 
een afkeer van dit rondtrekkend volk.

In de loop van de 19de eeuw en vooral 
in de eerste decennia van de 20ste eeuw 
versterken de autoriteiten hun greep op 
de maatschappij. Een belangrijk instru-
ment hiertoe is de vreemdelingenpolitie. 
De zigeuners vormen een groep in de 
maatschappij die erg moeilijk onder 
controle te krijgen is. Zij horen dan ook 
bij de personen die een belangrijke rol 

“La Bohémienne est pour nous cet être rempli de charmes 
et de mystère, qui comme l’hirondelle, vient on ne sait 
d’où.” L’Illustration Européenne, 23 mei 1885. 
[ADVN, VY900028]
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spelen in de vreemdelingenwetge-
ving. Zij bevinden zich als het ware 
buiten het ‘normale’ kader van de 
maatschappij. Hun aanwezigheid en 
hun gedrag worden dan ook al gauw 
als misdadig beschouwd: ze worden, 
met andere woorden, gecriminali-
seerd. De vreemdelingenpolitie, de 
rijkswacht en het gerecht spannen 
zich in om de zigeuners te dwingen 
zich aan te passen aan de bestaande, 
klassieke structuren. Vaak brengt hun 
sociale situatie van vagebonden en 
bezitlozen mee dat ze overgaan tot 
kleine criminaliteit. Dat leidt er op 
zijn beurt toe dat vele zigeuners zich 
gaan schikken in hun rol. Ze doen 
geen moeite meer om zich te integre-
ren in de maatschappij van het land 
waar ze verblijven. Feiten, perceptie 
en structuren versterken elkaar en de 
mogelijkheid tot opwaartse sociale 
mobiliteit is zo goed als onbestaande. 
Nochtans blijkt uit nogal wat versla-
gen van lokale politieambtenaren dat 
het gevaar of de hinder die worden veroorzaakt door voorbijtrek-
kende zigeuners nagenoeg verwaarloosbaar is.

Het interbellum: tussen ‘wetenschap’ en ‘probleem’
Tijdens de Eerste Wereldoorlog vecht in elk geval een aantal zigeu-
ners mee in het Belgische en in het Franse leger, ter verdediging van 
beide landen. Er vallen er zelfs voor het vaderland, zoals dat heet, wat 
evenwel niet belet dat de zigeuners als groep, net als voor de oorlog, 
na de wapenstilstand weer worden behandeld als ongewenste 
personen. Vanaf het einde van de jaren twintig van de voorbije eeuw, 
worden de zigeuners in België geconfronteerd met steeds strengere 
maatregelen. Aan de ene kant zijn er de toepassingen van de we-
tenschappelijke politie, namelijk de fotografie en de dactyloscopie, 
het onderzoek van de vingerafdrukken. Die methodes zorgen voor 

een razendsnelle ontwikkeling van 
gegevensbanken van de overheid, iets 
wat voordien nauwelijks bestond. Men 
begint stilaan een overzicht te krijgen 
van de zigeunerbevolking in ons land 
en in de buurlanden. Daarbij mogen 
we niet vergeten dat ‘grenzen’ voor 
de zwerfvolkeren niet meer zijn dan 
administratieve obstakels die horen bij 
een sedentaire maatschappij. Voorts 
worden er maatregelen genomen op 
administratief gebied. De belangrijkste 
hiervan is zonder twijfel het opleggen 
van een ‘reiskaart’, een tijdelijke en ver-
plichte verblijfsvergunning. Die wordt 
nauwgezet gecontroleerd door de 
vreemdelingenpolitie en de rijkswacht.

De internationale contacten worden 
eveneens versterkt, met als doel het 
controleren van de migraties van 

de zigeuners en het definitief vaststellen van hun nationaliteit. In 
1931 en 1932 ondertekenen België, Frankrijk en het Groothertog-
dom Luxemburg overeenkomsten om een einde te stellen aan de 
grensconflicten die door deze migraties en door de onzekerheid 
betreffende de nationaliteit van de zigeuners worden veroorzaakt: 
het zijn de akkoorden van Feignies, een klein dorpje tussen Bavay en 
Maubeuge in Frankrijk. Voorbeelden van dergelijke conflicten zijn 
het stationeren, gedurende weken en maanden, van woonwagens in 
het niemandsland tussen de grenzen, met families die heen en weer 
worden gejaagd door Franse en Belgische rijkswachters. Gesprekken 
met Nederland over een gelijkaardig akkoord mislukken. Vooral de 
Nederlandse overheden zijn niet echt geïnteresseerd: zij wantrou-
wen de houding van België in verband met het probleem. De jacht 
blijft dan ook open aan de Belgisch-Nederlandse grens.

Een korte historiek van de woonwagens in Ne-
derland. Verschenen in de encyclopedische reeks 
Actuele Onderwerpen (AO), 1964. 
[ADVN, VBRB5300]
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In het kader van de internationale politiecontacten wordt het 
‘zigeuner-probleem’, zoals het dan genoemd wordt, ook op de 
agenda gezet. Vooral onder invloed van de ervaringen van de Duitse 
en de Oostenrijkse politie beginnen hun collega’s in de verschillende 
landen van West- en Centraal-Europa gegevens uit te wisselen over 
de zigeuners en hun migraties. Wanneer de nationaalsocialisten in 
Duitsland en Oostenrijk aan de macht komen, worden de contacten 
gewoon voortgezet. Een andere belangrijke factor uit die eerste 
helft van de 20ste eeuw is het wetenschappelijk onderzoek, of wat 
daarvoor moet doorgaan, betreffende de zigeuners. Sinds het einde 
van de 18de eeuw worden de zigeuners behandeld als onderzoeks- 
objecten. Het is dan vaak de bedoeling om hen via deze onderzoe-
ken beter te integreren in de maatschappij. Maar in de 19de en de 
20ste eeuw wordt een biologisch, raciaal element aan deze onder-
zoeken toegevoegd. De twijfelachtige conclusies van dit onderzoek 
hebben ongetwijfeld bijgedragen tot de rassenvervolging in de 

Tweede Wereldoorlog.
In de jaren dertig 
en veertig van de 
voorbije eeuw doen 
nationaalsocialisti-
sche wetenschappers 
onderzoek in het ka-
der van de racistische 
ideologie van de SS. 
Aanvankelijk worden 

de zigeuners beschouwd als een ‘belangrijk’ 
ras, dat dicht aanleunt bij de Indo-Germaanse 
wortels waaruit de blonde, Noordse Duitsers 
afkomstig zouden zijn die zulk een indruk 
maakten op de volgelingen van Reichsführer-
SS Heinrich Himmler. Maar nadien stellen deze 
wetenschappers vast, vanuit de raciale logica 
van de SS, dat 90% van de zigeuners van 
gemengd ras zijn en dus ver afstaan van de 
zuivere wortels. Vandaar dat men ze als infe-
rieur beschouwde, alleen goed om te worden 
uitgeroeid.

In deze autobiografie 
beschrijft Jan Yoors, zoon 
van de kunstschilder en 
glazenier Eugène Yoors, zijn 
oorlogsjaren bij de zigeuners, 
1971. [ADVN, VB17347]

Tijdens de Tweede Wereldoorlog publiceerde het Antwerpse 
magazine De Stad een artikel omtrent het zigeunerleven dat 

“niet zoo zorgeloos is als het oppervlakkig schijnt”, 
19 september 1941. [ADVN, VY900271]
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De Tweede Wereldoorlog: vervolging op 
grote schaal
De vervolging in België van de zigeu-
ners, tijdens de Tweede Wereldoorlog, 
lijkt in grote lijnen op die van de joodse 
bevolking. Het gaat echter om een veel 
beperktere groep: bij de zigeuners betreft 
het slechts enkele honderden, tegenover 
50 of 60 000 joden. Bovendien gebeurt de 
vervolging van de zigeuners veel minder 
georganiseerd. Er zijn bijvoorbeeld geen 
Duitse verordeningen die specifiek tegen 
de zigeuners gericht zijn. Er bestaat even-
min een ‘zigeunerstatuut’ dat te vergelij-
ken valt met het bestaande ‘jodenstatuut’. 
Niettemin leidt de vervolging van de 
zigeuners evengoed tot een catastrofe. 
Een grote meerderheid wordt naar de 
Duitse concentratie- en uitroeiings-
kampen gedeporteerd. Slechts enkelen 
overleven.

Voor de Tweede Wereldoorlog leven 
slechts enkele honderden zigeuners in 
België. In mei 1940 slaan de meesten 
op de vlucht in de richting van Frankrijk, 
samen met de andere vluchtelingen. Na het einde van de vijande-
lijkheden keren ze weer. Andere zigeuners, afkomstig uit Nederland 
of Duitsland, vergezellen hen. Tijdens de eerste maanden van de 
bezetting worden enkele maatregelen getroffen die een beperking 
opleggen aan de bewegingsvrijheid en de manier van leven van de 
zigeuners. Zij mogen, bijvoorbeeld, niet meer rondtrekken in de pro-
vincies West- en Oost-Vlaanderen en in het arrondissement Antwer-
pen. De reden hiervan dient gezocht in de voorbereidingen die het 
Duitse leger treft om Groot-Brittannië binnen te vallen.

De belangrijkste administratieve ingreep is wel de introductie van 
een ‘zwerverskaart’ of een ‘zigeunerkaart’, in december 1941. Deze 
kaart vervangt de verplichte tijdelijke verblijfsvergunning van de 

jaren dertig. Met deze kaart wordt de bewaking van de zigeuners 
door de rijkswacht nog aanzienlijk versterkt. Het eerste doel van dit 
initiatief is het tegengaan van fraude bij de voedselbevoorrading. 
Maar tegelijkertijd wordt de zigeunerbevolking op een effectieve en 
preciezere wijze in kaart gebracht. Eigenlijk is deze registratie verge-
lijkbaar met het instellen van het veel beter bekende jodenregister. 
Intussen komen nogal wat zigeuners in de gevangenis terecht, om 
verschillende redenen: administratieve fouten, een veel strengere 
bestuurlijke en gerechtelijke werkwijze, kleine criminaliteit en arbi-
traire maatregelen.

Deze zigeunerfamilie Vadoche (hiernaast) werd op 
15 januari 1944 vanuit de Dossinkazerne in Mechelen 
gedeporteerd met het Z-konvooi naar Auschwitz- 
Birkenau. Van de vier gedeporteerde gezinsleden 
keerde slechts één iemand levend terug.
De kinderen Rudolf en Reseda Keck (hieronder) over-
leefden 
het niet. 
[© Kazer- 
ne Dossin,  
Meche-
len]
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Pas in de herfst 
van 1943 begint de 
Duitse bezetter zich 
werkelijk te interes-
seren voor de zigeu-
ners van België. 
Einde oktober 1943 
wordt een reeks 
razzia’s gehouden 
in het bezette 
België en Noord-

Frankrijk waarbij zigeuners worden aangehouden. Deze razzia’s zijn 
het resultaat van een speciaal bevelschrift, het Auschwitz-Erlaß, dat 
Reichsführer-SS Heinrich Himmler heeft uitgegeven op 16 december 
1942. Dit bevel stelt dat de zigeuners moeten worden aangehouden 
en nadien weggevoerd naar het Zigeunerlager, het zigeunerkamp 
van Auschwitz-Birkenau. Het is de Duitse Feldgendarmerie die met de 
uitvoering van het bevel wordt belast, want de Belgische overheid en 
politiediensten weigeren alle medewerking. Hiermee verlaten de Bel-
gische diensten de gedragslijn die ze in de voorbije bezettingsjaren 
hebben aangehouden tegenover de joden. Ze sluiten veeleer aan bij 
hun veel passievere houding die ze hebben aangenomen in verband 
met de afkondiging van de verplichte tewerkstelling, einde 1942.

De belangrijkste razzia’s worden georganiseerd in Hasselt, in Doornik 
en in Noord-Frankrijk. Enkele tientallen zigeuners worden opgepakt 
en in de gevangenis gezet. Nadien worden ze door de bezetter over-
gebracht naar de Dossinkazerne in Mechelen. Ook andere zigeuners, 
uit gevangenissen en interneringscentra in België, worden naar de 

Dossinkazerne overgebracht. Daar worden de zigeuners geïsoleerd 
van de joodse gevangenen. Ze verblijven er in mensonwaardige 
omstandigheden. Op 15 januari 1944 worden 351 zigeuners afkom-
stig uit België en Noord-Frankrijk naar Auschwitz getransporteerd. 
Het konvooi ‘Z’, zoals het wordt genoemd, bestaat uit families en 
particulieren, vrouwen en mannen, ouderen en kinderen. Samen 
met 655 joden vormen ze het 23ste konvooi dat uit de kazerne 
vertrekt. Na enkele dagen komen ze aan in het uitroeiingskamp en 
worden ze ondergebracht in het speciale gedeelte van het kamp in 
Birkenau dat wordt voorbehouden aan zigeuners uit heel Europa. 
Veel gevangenen komen er om het leven in de weken en maanden 
die volgen, uitgeput door de zware ontberingen, door ziekten en 
door dwangarbeid. In augustus 1944 laat een groot gedeelte van de 
overlevenden het leven in de gaskamers. Anderen worden overge-
bracht naar verschillende concentratiekampen in het Reich. Van de 
351 zigeuners die 
in januari 1944 de 
Dossinkazerne ver-
laten, keren na de 
capitulatie slechts 
15 overlevenden 
naar België weer. 
In totaal verliezen 
tussen 300 000 
en één miljoen 
zigeuners het leven 
in de concentra-
tie- en uitroeiings-
kampen en bij de 
executies door de 
Einsatzgruppen in 
Centraal- en Oost-
Europa.

Tijdens de jaren 1970 
klaagde Bond Zonder Naam 
de gebrekkige toestand 
van de zigeuners in 
België aan. In overleg met 
overheidsinstanties werd 
nagegaan of vrijgave van 
permanente terreinen en 
infrastructuur kon worden 
gerealiseerd. Spectator, 
31 december 1977. 
[ADVN, VY1813]

De jaarlijkse zigeuner-
bedevaart in het Franse 

kuststadje Saintes 
Maries de la Mer, 1971. 

[ADVN, D417(2-3)]
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Erkenning en begrip
Na de Tweede Wereld-
oorlog worden de zigeu-
ners op dezelfde wijze 
behandeld als voor en 
zelfs tijdens de oorlog. 
De ‘zigeunerkaart’, die 
onder druk van de bezetter 
werd ingevoerd, wordt 
behouden, samen met de 
contoles door rijkswacht en 
vreemdelingenpolitie. Pas 
in de jaren zeventig van de 
voorbije eeuw beginnen de 
zaken langzaamaan te veranderen. Maar de publieke opinie en het 
gedrag van de overheden, dat meestal voortspruit uit wantrouwen 
en onbegrip voor alles wat met zigeuners te maken heeft, verande-
ren nauwelijks.

De zigeuners hebben gedurende tientallen jaren moeten wachten 
op hun erkenning als slachtoffers van de nationaalsocialistische 
vervolgingen. Tijdens de processen voor oorlogsmisdaden hebben 
ze niet eens de kans gekregen een getuigenis af te leggen over de 
horror en de barbaarsheden van de concentratie- en de uitroeiings-
kampen. Pas in de jaren zestig hebben enkele getuigen het woord 
kunnen nemen. Aan het einde van de 20ste en het begin van de 
21ste eeuw zijn politiek en bestuur begonnen met de erkenning van 
de catastrofe die de zigeuners tijdens de bezetting heeft getroffen. 

Bronnen bij deze bijdrage: Dit artikel werd gebaseerd op het onuitgegeven script: F. Sebe-
rechts, “Uit welke reden is het dat wij verjaacht worden?” De vervolging van zigeuners in België 
in de eerste helft van de twintigste eeuw, s.l., 2008; Verscheidene periodieken, boeken, docu-
mentatiemappen, archieven en audiovisuele bestanden uit de ADVN-collectie over zigeuners 
en minderheidsgroepen in Europa ondersteunen en illustreren het artikel. Met speciale dank 
aan de Kazerne Dossin voor het unieke fotomateriaal van tijdens de Tweede Wereldoorlog.

In 2012 werkte La Maison du Livre 
een tentoonstelling uit over de 
mythes en waarheden omtrent 
zigeuners. [ADVN, DA640/9]

Zigeuners in de pers. [ADVN, DA640/9-10]

Pas in de voorbije jaren 
werd een of andere vorm 
van beperkte financiële 
compensatie voorzien.

De vervolgingen van de 
Tweede Wereldoorlog 
vormen een erg gevoelig 
onderwerp voor de zigeu-

ners. Over het algemeen hebben ze erg veel moeite om zich daarover 
uit te spreken. Ze wantrouwen zelfs nog meer de tussenkomst van 
besturen of van sympathisanten. Men kan dan ook besluiten dat 
zigeuners zich vandaag nog steeds in de marge van de samenleving 
bevinden, ook voor wat betreft de verwerking en de aanvaarding 
van het leed van zeventig jaar geleden. [fs]
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daniël merlevede
Een rijk gevuld leven

UIT HET ARCHIEF

Daniël Merlevede (1911-2014) werd geboren 
in een kroostrijk gezin in het West-Vlaamse 
Geluveld. Hij doorliep zijn middelbaar onder-
wijs aan het Ieperse Sint-Vincentiuscollege 
en studeerde af als onderwijzer aan de 
katholieke normaalschool in Torhout. Aan 
de Gentse universiteit doctoreerde hij in de 
pedagogische wetenschappen en lichame-
lijke opvoeding. In 1935 ging hij aan de slag 
als leraar in Diest, maar hij keerde reeds drie 
jaar later terug naar de universiteit als as-
sistent psychologie bij professor Jan Fransen. 
Onder diens hoede specialiseerde Merlevede 
zich verder in de proefondervindelijke en 
toegepaste psychologie. In het kader daar-
van reisde hij meermaals naar Nederland en 
Duitsland. 
In 1943 was hij één jaar lang directeur van 
de Dienst voor Beroepsoriëntering van 
Groot-Brussel. Enkele jaren later startte hij 
een eigen psychopedagogische praktijk en 
vanaf 1965 was hij als stafdocent verbonden 
aan het Katholiek Vormingsinstituut voor 
Maatschappelijk Werk Gent.

Reeds als scholier was Merlevede actief in 
de Vlaamse beweging. Zo was hij enige tijd 
voorzitter van de Ieperse studentengilde De 
Toekomst hoort de Jeugd. Deze groep had 
als doel “de verbroedering na te streven onder 
de Ieperse studenten (…) en het Vlaming-zijn 
te bevorderen”. In 1931 kwam hij via Leu-
vense AKVS-kringen (Algemeen Katholiek 
Vlaams Studentenverbond) in contact met 
priester Robrecht De Smet en zijn pas opge-
richte Jong Nederlandsche Gemeenschap 
(JNG). De ontbinding van de JNG in 1935 
deed Merlevede terugkeren naar het AKVS, 
dat een paar jaar later werd omgevormd 

tot het Dietsch Jeugdverbond (DJV). In het 
DJV werkte hij vanaf 1938 voor de Dienst 
Vorming, waar hij een eigen vormingsme-
thodiek lanceerde waarin een “volksdietse 
bewustzijnsvorming” centraal stond. Daar-
naast uitte Merlevede zijn engagement in 
de Groot-Nederlandse beweging als lid van 
het Dietsch Studentenverbond (DSV) en de 
Dietsche Bond. Tijdens de Tweede Wereld-
oorlog hield hij zich afzijdig, maar legde hij 
wel contacten met Groot-Nederlander Jan 
Christiaan Kist, die toen actief was in het 
Nederlandse verzet. 

Na de oorlog zou Merlevede een hoofdrol 
spelen in het verzet tegen de repressie. Kort 
na de bevrijding bood hij uit een rechts- en 
solidariteitsgevoel hulp aan oud-collabo-
rateurs. In verschillende caritatieve vereni-
gingen werkte hij samen met bevriende 
jezuïeten waaronder Jozef Van Opdenbosch, 
Desiderius Stracke en Leonce Reypens. 
Daarnaast nam Merlevede ook het initia-
tief tot de publicatie van Rommelpot, een 

satirisch tijdschrift dat vanaf 26 december 
1945 werd uitgegeven door de NV Ontspan-
ningslectuur. Rommelpot – de titel verwees 
naar een hekeldicht van Joost van den Von-
del – ageerde tegen de repressiewetten en 
pleitte voor vergevingsgezindheid. Martha 
Dolfyn was de eerste verantwoordelijke 
uitgever en Merlevede werd aangesteld als 
hoofdredacteur. De medewerkers aan het 
tijdschrift publiceerden hun teksten onder 
pseudoniemen. Vanuit de verzetskringen 
rees al snel protest tegen het blad. Dit kan 
onder meer afgeleid worden uit de brieven 
gericht aan de redactie: “Rommelpot is een 
opruiersblad (…) glad mis en opruiend. Ze doet 
talrijke gemoederen in een stille, ingehouden 
maar niettemin volgehouden wrok en verach-
ting tegen onze Instanties plaatsen” (1948). 
Brieven van repressieslachtoffers betuigden 
dan weer hun sympathie en steun: “Wat nu 
zoals gevoelen bij het lezen van Rommelpot is 

Daniël Merlevede tijdens de inhuldiging van Pater Strackes 
grafmonument op 17 oktober 1970. [BE ADVN, AC192]
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evangelie: ’t is ons hart dat spreekt, onze ge-
dachten, onze redeeneringen, onze verlangens, 
onze besluiten. Nooit droeg een tijdschrift zo 
volledig onze goedkeuring weg” (1946). 
Het verzet tegen Rommelpot resulteerde in 
een proces dat in 1947 van start ging. Het 
parket bracht een bezoek aan het redactie-
secretariaat – aan de Jan Van Lierstraat in 
Antwerpen – en de inboedel werd volledig 
in beslag genomen. Nog tijdens het proces 
werd een aanslag gepleegd op de redactie. 
Na twee jaar proces volgde de vrijspraak. De 
huiszoekingen, het gerechtelijk optreden en 
de sabotage leidden er uiteindelijk toe dat 
de NV Ontspanningslectuur het financieel 
moeilijk kreeg. De invloed van Rommelpot 
verminderde en einde 1949 werd de publica-
tie stopgezet.

Toch bleef Merlevede actief in de 
Vlaamse beweging. Hij was be-
trokken bij de Vlaams-nationale 
politieke partij de Vlaamse Con-
centratie, het cultureel genoot-
schap De Nederlanden in Europa 
en bij de oprichting van de 
Vlaamse Volksbeweging in 1956. 
Verder was hij bestuurslid van 
de Vereniging voor Wetenschap, 
de Stuurgroep oud-AKVS en de 
Stichting Willem de Zwijger. Als 
veelzijdig academicus werkte hij 
mee aan verschillende weten-
schappelijke tijdschriften en de 

Vlaamse Wetenschap-
pelijke Congressen. Naast 
huldeartikels voor onder 
meer Dosfel, Stracke 
en professor Fransen 
schreef Merlevede ook 
artikels over de Vlaamse 
studentenbeweging in 
de AKVS-schriften. In het kader van 
dat onderzoek verzamelde hij een 
uitgebreide collectie over de Vlaamse 
beweging en haar brede context.

Het archief van Daniël Merlevede (BE 
ADVN AC192) werd door hemzelf en 
zijn familie tussen 1986 en 2014 aan 
het ADVN geschonken. Het bevat 
onder meer briefwisseling, persoons-
dossiers en documenten over de 
vernederlandsing van het Vlaams 
hoger onderwijs. Verder komen ook 
aan bod: zijn onderzoek en publica-

Bronnen bij deze bijdrage:
AKVS-Schrift, 24; Broederband, december 1997;  L. Vos, 
Merlevede, Daniël, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse 
Beweging, Tielt, 1998, pp. 2038-2039; Waarom bijna 30 
jaar geleden een vrank weekblad verscheen, in: Gazet van 
Antwerpen, 1974, p. 33; J. Rosiers, Rommelpot Vlaams-Nati-
onalistisch weekblad na de Tweede Wereldoorlog, Gent, 1975 
(onuitgegeven licentiaatsverhandeling); Nieuw Vlaanderen, 
januari-februari 1986, pp. 10-16.

ties, zijn engagement in studentenverenigin-
gen en organisaties als het Algemeen-Ne-
derlands Verbond, de Jong Nederlandsche 
Gemeenschap, het Genootschap der 
Nederlanden, de Vlaamse Volksbeweging, 
het Komitee voor Frans-Vlaanderen enz. Een 
deel van zijn pedagogisch en psychologisch 
archief werd ondergebracht in het Universi-
teitsarchief van Gent. [sb & tc]

Daniël Merlevede, 1932. [ADVN, VFA3625]

Daniël Merlevede was actief in de Vlaamse 
Concentratie, de eerste Vlaams-nationale 

politieke partij na de Tweede Wereldoorlog. 
[BE ADVN AC192]
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dialoog in het advn

LEZING

Op vrijdag 8 mei 2015 houdt Romain Van-
landschoot een voordracht over zijn recent 
verschenen biografie van Hugo Verriest. Hij 
licht er voornamelijk de nieuwe inzichten toe 
die zijn onderzoek naar deze interessante 
figuur opleverde. Ongekende en verrassende 
onderzoeksresultaten op meerdere domei-
nen. Om er enkele te noemen: Verriest zijn 
levenslange aandacht voor de sociologische 
verfransingsdruk, zijn radicale afwijzing van 
het West-Vlaams particularisme, zijn besten-
dige ijver voor de vernederlandsing van het 
middelbaar onderwijs of zijn creatie van een ei-
gen katholiek en Vlaams jeugdwerk en tot slot 
een imposante reeks ontmoetingen met onder 
meer Peter Benoit, Julius De Geyter, Emmanuel 
Hiel, August Vermeylen en Maurits Sabbe.
Vanlandschoot is een eminent kenner van de 
geschiedenis van de Vlaamse beweging. Hij 
publiceerde onder meer de veelbesproken bio-
grafie van Albrecht Rodenbach (2002) en een 
gewaardeerde biografie van priester-dichter 
Cyriel Verschaeve (1998). Hij werkte tevens mee 
aan de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse 
Beweging en is de biograaf van Joris Lannoo.

Met Hugo Verriest heeft Romain Vanland-
schoot de definitieve biografie geschreven 
van een lang onderschatte sleutelfiguur in 
de geschiedenis van de Vlaamse beweging. 
In deze monumentale studie vol nieuwe 
inzichten komt de priester-dichter tot leven 
als een unieke verbindingsfiguur die niet 
enkel geliefd was bij katholieken, maar 
evengoed bij overtuigde socialisten, vrijzin-
nigen en liberalen. Verriest bouwde daar-
naast bruggen tussen andere milieus: tussen 
Vlaanderen en Nederland, en tussen zijn 
eigen gegoede afkomst en het gewone volk 

uit zijn parochie. Zijn strijd-
vaardige en emotionele per-
soonlijkheid zorgde echter 
ook regelmatig voor botsin-
gen, waarbij die tussen zijn 
katholicisme en flamingan-
tisme de opvallendste – en 
meest tragische – was. Zijn 
consequente strijd voor de 
Vlaamse zaak bracht hem in 
conflict met zijn katholieke 
oversten, die hem daarvoor 
straften. Het boek is tegelijk 
meer dan de biografie van 
één figuur; het is ook de 
biografie van een heel tijd-
perk. Zowel de toenmalige 
maatschappelijke context – 
met het flamingantisme 
en de blauwvoeterij, de 
onderwijshervormingen en 
de strijd voor het algemeen 
stemrecht – als collegalite-
ratoren zoals Guido Gezelle, 
Albrecht Rodenbach en 
Stijn Streuvels passeren de 
revue. Het maakt van Hugo 
Verriest een bijzonder rijk 
en meeslepend naslagwerk. 
[rvl]

Hugo Verriest, s.d. [ADVN, VPR71]

Locatie: ADVN-Leeszaal, deelname is gratis.
Meer informatie en inschrijven langs: 

publiekswerking@advn.be of 03-225 18 37.
Datum onder voorbehoud, zie www.advn.be

Vrijdag 8 mei 2015, 14u30
Romain Vanlandschoot, Hugo Verriest, 

wegbereider voor een progressieve 
Vlaamse beweging?
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WETENSCHAPPELIJKE TIJDINGEN

‘le déclin d’une élite’

Tijdens de laatste dagen van december 2014 
overleed in Erembodegem de bekende 
Vlaamse plastisch kunstenaar en fotograaf 
Paul Van den Abeele (1929-2014). Van den 
Abeele maakte talloze portretten van quasi 
alle belangrijke kunstenaars, geleerden en 
politici die tijdens zijn veertig jaar durende 
loopbaan voor zijn alerte lenzen waren 
verschenen, spontaan of uitgelokt. Bekend 
werd vooral het beeld van de frêle, aarzelend 
glimlachende filmdiva Sylvia Kristel (1952-
2012) en dandy en schrijver Hugo Claus 
(1929-2008). De foto dateert uit 1976 en 
beiden bevonden zich in een chic restaurant 
in Parijs, omgeven door wat toen nog niet 
verboden was op dergelijke plekken, nl. de 
witgrijze kringen van sigarettenrook. Wij 
leven vandaag wellicht gezonder, maar 
alleszins eentoniger, alles heeft zijn prijs.
Maar onder de uitgesproken iconische 
prenten van Van den Abeele onthoudt men 
misschien toch vooral het beeld van de 
Gentse schrijfster Suzanne Lilar (1901-1992), 
in 1976 in haar woonkamer poserend bij 
een schilderij van de Oostendse kunstenaar 
James Ensor (1860-1949). Zowel Lilar als 
Ensor, maar ook de Gentse Nobelprijswin-
naar Maurice Maeterlinck (1862-1949), de in 
Doornik geboren Gentenaar Georges Roden-
bach (1855-1898), de in München geboren 
Elsenaar1 Charles De Coster (1827-1879) en 
ten slotte de Klein-Brabander Emile Ver-
haeren (1855-1916) behoren tot eenzelfde 
creatieve en spirituele cluster: zij vertegen-
woordigen Le genie Flamand, een begrip dat 
werd gecreëerd door Lilar en dat hoofdzake-
lijk betrekking heeft op de ‘Vlaamse’ litera-
tuur die zich bewoog tussen diverse polen: 
realisme, mystiek, sensualiteit, metafysica, 

transcendentie en gedaanteverwisselingen. 
De genoemde thema’s vormen overigens de 
dieperliggende onderstromen die het werk 
van de schrijfster Lilar verbinden met dat van 
de plastische kunstenaar Ensor.
Onder de genoemde Vlaamse, Franstalige 
kunstenaars is Maurice Maeterlinck blijkbaar 
de enige die de positieve betekenis van 
het epitheton Flamand nadrukkelijk afwees. 
Emile Verhaeren van zijn kant was trots op 
zijn Vlaams verleden. Suzanne Lilar bekende 
in haar Une enfance gantoise (1976) dat zij 
het succes van haar oeuvre grotendeels te 
danken had aan het feit dat zij, vanuit haar 
Frans-Vlaamse opvoeding, eerder toevallig 
besliste om in het Frans te schrijven. Tijdens 
haar studietijd weigerde zij om mee te stap-
pen in een protestmars “waaraan de hele 
grote burgerij deelnam”, toen er plannen wer-
den gemaakt om de Gentse universiteit te 
vernederlandsen. Want, stelde zij, “Het deerde 
mij niet dat er in België, waar de meerderheid 
Vlaams sprak, toch minstens ‘één’ Vlaamse 
universiteit moest zijn”.2

Aan de hierboven beschreven Pléiade – een 
toepasselijk begrip uit de Franse literatuur-
geschiedenis – van Franstalige kunstenaars 
met wortels in en/of affiniteit met Vlaande-
ren kan men eveneens de namen toevoe-
gen van Michel De Ghelderode (eigenlijk: 
Adhémar Martens,1898-1962) en Marguerite 
Yourcenar (1903-1987). En misschien ook 
die van Liliane Wouters (°1930), als Vlaamse, 
Fransschrijvende auteur geboren op de 
definitieve kentering in de Vlaamse-Franse 
spreidstand. De culturele keuze voor het 
Frans werd namelijk  steeds minder evident. 
Want tempora mutantur, nos et mutamur in 
illis, d.w.z. de samenstelling en de rol van de 
elites veranderen en wij met hen.3 Die van-
zelfsprekendheid was nochtans niet zonder 
meer vanzelfsprekend: nadat de Fransspre-
kende elite haar bevoorrechte positie in 
Vlaanderen zag verloren gaan, bleef zij die 

Historische kaart van de taalgrenzen in België en Noord-
Frankrijk, wellicht ontleend aan La frontière linguistique en 
Belgique et dans le Nord de la France (1895-1898) van de 
Luikse professor en historicus Godfried Kurth (1847-1916).
Kurth verbleef op het einde van zijn leven in Vlaanderen 
(Asse, Brabant). [ADVN, VPLB24]
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wel verdedigen in België. Voortaan vooral 
in de rol van het slachtoffer van de (grond)
wetgever die mettertijd en metterdaad de 
absolute vrijheid van het taalgebruik in Bel-
gië aan taalwetten onderwierp en hierdoor 
een bindend onderscheid maakte tussen 
het personaliteits- en het territorialiteits-
principe.4

In zijn bijdrage Pleidooi ondergraaft weten-
schap – een uitgebreide recensie n.a.v. het 
verschijnen van Céline Préaux’ boek In 
Vlaanderen Vlaams! Het einde van Belgisch 
Vlaanderen? – contesteert Edi Clijsters de 
door de auteur geformuleerde stelling 
dat de Franstaligen doorheen de gewij-
zigde omstandigheden in België, voor 
zichzelf een nieuwe rol zagen weggelegd 

“als brug en bindmiddel tussen Vlaamse 
‘Gemeinschaft’ en Belgische ‘Gesellschaft’”. 
“In werkelijkheid”, stelt Clijsters, “is die elite 

haar geprivilegieerde positie decennialang 
blijven verdedigen, zonder zich te bekreu-
nen om enige ‘brugfunctie’. Zij deed dat 
overigens met een retoriek die heden ten 
dage ronduit racistisch zou genoemd wor-
den.” Overigens kan men niet stellen dat 
Clijsters zonder meer negatief oordeelt 
over het boek van Préaux, maar hij be-
treurt dat haar publicatie niet is gesteund 
op wetenschappelijk onderzoek m.b.t. de 
betekenis en de rol van Franstaligen in 
Vlaanderen in het huidige tijdskader. Met 
andere woorden: wat betekent le déclin 
d’une élite ad hoc?

Zoals wij hiervoor reeds stelden, was Maurice 
Maeterlincks houding cultureel bepaald: 
hij misprees wat hij beschouwde als het 
artificieel verheffen van een (uit de Vlaamse 
dialecten afgeleide) ‘officiële taal’. Maar dat 
betekende niet meteen dat hij de ‘Vlaamse’ 
literatuur zonder meer afwees: het ‘Vlaams’ 
was “notre flamand maternelle” waarin goede 

literatuur was geschreven en hij raadde zijn 
vriend Cyriel Buysse (1859-1932) zelfs aan in 
die taal te schrijven – weliswaar omdat hij 
oordeelde dat Buysses literatuur beter was 
dan diens kennis van de Franse taal.5

Wie verwijst naar de succesrijke keuze om 
‘Vlaamse’ literatuur te publiceren tijdens de 
19de eeuw, belandt natuurlijk meteen bij 
de figuur van Hendrik Conscience (1812-
1883), die er door zijn Antwerpse omgeving 
toe bewogen werd om niet in het Frans te 
schrijven. En die keuze loonde, want hij werd 

dé schrijver ‘die zijn volk leerde lezen’ – al 
was dat ‘volk’ toen onvoldoende geëmanci-
peerd om een lezend volk te zijn. Maar, zoals 
Kevin Absillis en Marlou de Bont stellen in 
hun Who’s afraid of Conscience? Naar een 
andere kijk op het oeuvre waarmee een volk 
leerde lezen, oordeelt de hedendaagse 

literatuurgeschiedenis en -kritiek eerder 
negatief omtrent het soortelijk gewicht van 
Consciences culturele prestatie. De schrijver 
zou er integendeel voor gezorgd hebben dat 
nationale – bij uitbreiding nationalistische – 
gevoelens in Vlaanderen zich afkeerden van 
de moderniteit.
Dat de moderniteit zich op haar beurt 
afkeerde van Conscience en diens beeld 
van de Vlaamse volksaard is niet onbekend: 
o.m. de (voor de literatuur van na de Tweede 
Wereldoorlog) iconische schrijver Louis-Paul 

Boon (1912-1979) wordt beschouwd 
als de antipode van Conscience en als 
de moderne auteur diegene die zich als 
het ware heeft moeten ontworstelen 
van Consciences discours omtrent het 
Vlaamse volk6 – Conscience werd, toeval-
lig/niet-toevallig precies een eeuw eerder 
geboren dan Boon.
Absillis en De Bont pleiten ervoor om 
Conscience niet verder op te sluiten in 
zijn “antimoderne cultuurnationalisme dat 
in de negentiende eeuw de voedingsbodem 
zou zijn geweest van de Vlaamse beweging” 
en verdedigen een duidelijk genuan-
ceerde visie op het werk van Conscience 
en op diens antimoderniteit. Zij steunen 
hun visie bewust op een analyse van de 
beeldbepalende De leeuw van Vlaenderen 
en op de roman De Boerenkrijg, een werk 
dat vaak wordt beschouwd als het meest 

‘archaïsche’ werk van de auteur.
Zoals de auteurs suggereren in de titel 

van hun bijdrage, hoeft men dus niet bang 
te zijn van een nieuwe beoordeling van het 
oeuvre van Hendrik Conscience.

Eigenheid, identiteit, volk en natie: de be-
grippen bevinden zich sinds enkele decennia 
in het centrum van de wetenschappelijke en 
minder wetenschappelijke belangstelling. 
Soms lijkt die interesse op een hordeloop, 

“Hij leerde zijn volk lezen.” Postzegel uitgebracht ter ere van de 
viering van Consciences honderdste geboortedag op 11 au-
gustus 1912. [Letterenhuis, archief Hendrik Conscience, C34]
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(1) De (grotendeels landelijke) gemeente Elsene telde in het 
midden van de 19de eeuw nog 70 à 50 procent Nederlands-
sprekenden, maar tijdens de tweede helft van de 19de eeuw 
werd zij systematisch geürbaniseerd vanuit de (verfransen-
de) stad Brussel. Na 1900 werd het grondgebied wijk na wijk 
opgenomen in de Brusselse agglomeratie (Mens en Ruimte, 
1964) – Maurice Maeterlinck, Georges Rodenbach en Emile 
Verhaeren behoorden tot eenzelfde generatie leerlingen 
aan het Gentse jezuïetencollege Sint-Barbara – Suzanne 
Lilar introduceerde de term van het ‘Vlaamse genie’ in haar 
publicatie Histoire du théâtre belge contemporain (1952).
(2) S. Lilar, Een kind in Gent, Antwerpen-Amsterdam, 1990 
(Vertaling naar het Nederlands van Une enfance gantoise, Pa-
ris, 1976), p. 37 – M.b.t. de houding van Maurice Maeterlinck 
(“Met hun verzet tegen de Duitse doortocht [in 1914] hadden 
de Belgen volgens hem ‘de Latijnse beschaving gered (…) de 
enige beschaving waarin de meerderheid van de mensen kan 

met het structuralisme of het essentialisme 
als rug- of tegenwind, naargelang van de 
opportuniteit van het ogenblik en van het 
publiek dat toekijkt.
Langs de zijlijn van die discussies en be-
schouwingen, onderzoeken Andreas Stynen 
en Frans-Jos Verdoodt in Vlaams-Amerikaan-
se kranten en de verschuiving van identiteiten 
de mate waarin en wijze waarop de Vlaamse 
migranten hun ‘Vlaamse identiteit’ tijdens  
de 20ste eeuw – en de late 19de eeuw – 
exporteerden naar hun nieuwe thuisland. 
Concreet betreft het hier de Verenigde 
Staten van Amerika. Als onderzoeksterrein 
werd daarbij gekozen voor de Vlaams-
Amerikaanse kranten: De Volksstem, de 
Gazette van Moline, de Gazette van Detroit en 
De Straal. Die kranten vormden toentertijd 
immers de meest verreikende mogelijkheid 
tot communicatie en tot gemeenschapsvor-
ming. Zij hadden daarenboven een missie: 

“De migrantenkranten wierpen zich inderdaad 
op als een bastion van een blijkbaar strak om-
lijnde identiteit. Voortdurend werden de lezers 
bewust gemaakt van de nood om hun wezen-
lijke karakteristieken te respecteren.” Dat de 
taal van de Vlamingen, hun (hoofdzakelijk) 
katholiek-religieuze achtergrond en – in een 
latere fase – de naar Vlaanderen refererende 

politieke keuzes daarin centraal stonden, lijkt 
niet verwonderlijk. En het is evenmin ver-
bazend dat die aspecten soms tot innerlijke 
tegenstellingen leidden en tot ongenoegen 
ten opzichte van bepaalde overheidsmaat-
regelen, zoals het aan banden leggen van de 
taalvrijheid en de wettelijke aanvaarding van 
echtscheidingen in sommige VS-staten.
Maar, hoe ook, dit vasthouden aan de eigen 
taal en eigen gewoonten en levensstijl stond 
de loyauteit met het nieuwe thuisland niet 
in de weg: “Vrij en vrank oordelen wij als Ame-
rikaanse burgers te leven, zoo wij niet met hert 
en geest die gedragslijn volgden.” Het verleden 
van de migranten diende immers te worden 
gekoppeld aan hun toekomst. [fjv]

Atkinson, Illinois biedt een typisch voorbeeld van ketting-
migratie: zodra de landbouwgemeente in de jaren 1860 op 
het spoorwegnet werd aangesloten, trok het vele migranten 
uit Nederland en Vlaanderen aan. [ADVN, VFSCD5]

en wil leven’”) en Emile Verhaeren (“Je m’exile pour que la 
nostalgie de mon pays m’inspire mieux”), zie respectievelijk: 
J. Vandommele, Een jaar van turbulentie en omwenteling: 
René De Clercq in 1915, Deerlijk, 2015, p. 27 en L. Devoldere, 
Tegen de kruideniers. Over talen, Europa en geheugen, Ant-
werpen, 2014, pp. 61-63. De (cultureel bepaalde) houding 
van Maeterlinck tegenover het ‘Vlaamse’ Nederlands wordt 
overigens in een ruimere context geplaatst in de publicatie 
van Devoldere (pp. 96-100).
(3) De zegswijze wordt toegeschreven aan ‘Keizer Lotharius’ 
(er bestaan twee keizers die de kroon droegen).
(4) Artikel 30 van de sinds enkele decennia vigerende 
Belgische grondwet bepaalt dat “het gebruik van de in België  
gesproken talen vrij is” en “het [gebruik ervan] kan niet 
worden geregeld dan door de wet en alleen voor handelingen 
van het openbaar gezag en voor gerechtszaken”. Met andere 
woorden: het gebruik van de (in België gesproken) talen is 
vrij, behalve in de gevallen waar de wet het anders bepaalt.
(5) L. Devoldere, Tegen de kruideniers […], pp. 96-97.
(6) K. Humbeeck, Louis-Paul Boon en de fabriekstad Aalst, 
Antwerpen, 1999, pp. 41-42 en 116-118.

Abonneren op Wt
U kunt zich abonneren op Wt door over-
schrijving van het abonnementsgeld op 
rekeningnummer  be80733021529077 

[bic kredbebb].
Abonnementsgeld:

– binnenland: 25 euro
– buitenland: 30 euro

– steunabonnement: 30 euro
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TENTOONSTELLING

Erfgoeddag, een initiatief van FARO, 
het Vlaams steunpunt voor cultureel 
erfgoed, is al jarenlang een vaste 
afspraak op de kalender van het 
ADVN. Met het thema ‘ERF!’ belicht 
deze editie een veelzijdige en 
intrigerende dimensie van erfgoed. 
Wat zijn de overeenkomsten en 
verschillen tussen erven en erfgoed? 
Welk erfgoed hebben vroegere 
generaties ons nagelaten? Hoe ver-
liep die overdracht en moet men er 
eeuwig zorg voor dragen? Het zijn 
slechts enkele van talloze mogelijke 
vragen. Ze sluiten bovendien nauw 
aan bij Boer vindt land, de ADVN-
tentoonstelling die vorige zomer 
vele duizenden belangstellenden 
naar het Caermersklooster in Gent 
bracht en lovende recensies in de 
nationale media kreeg. Met zijn 
spanningen tussen nostalgische ou-
ders en kinderen die hun herkomst 
leken te vergeten, of in families die 
aan weerszijden van de oceaan uit 
elkaar groeiden, is het verhaal van 
de Vlaamse landverhuizers in Noord-
Amerika inderdaad doordrongen 
van de erfgedachte. Het ADVN kiest er dan 
ook voor om met Erfgoeddag delen van de 
succesvolle tentoonstelling te hervertellen, 
en dit voor het eerst in Antwerpen.
Het grote verhaal is genoegzaam bekend: 
tussen 1880 en 1920 staken vele tiendui-
zenden Vlamingen, vooral uit de landbouw-
streek tussen Gent en Brugge, de Atlantische 
Oceaan over, in de hoop op een beter leven 
in het uitgestrekte continent met schijnbaar 
onuitputtelijke mogelijkheden. Gingen 

velen met hun agrarische achtergrond in 
de landbouwsector aan de slag, dan kwam 
de meerderheid van de nieuwkomers in de 
snel groeiende Amerikaanse steden terecht 
om er in de fabrieken te werken. Hoewel 
in menig opzicht een nieuwe wereld, met 
een andere taal en gewoonten, stonden de 
meeste Vlamingen er niet alleen voor bij het 

waarmaken van hun American Dream: 
dankzij het patroon van kettingmi-
gratie, waarbij pioniers kennissen en 
verwanten de weg naar Noord-Amerika 
wezen, werden vele nieuwkomers na 
hun overtocht herenigd met oude 
bekenden, veelal dorpsgenoten. Zowel 
in de stad als op het platteland zochten 
ze elkaars gezelschap op. Vele Vlaamse 
Amerikanen woonden in elkaars buurt, 
ontmoetten elkaar op het werk en in 
de zondagsmis, stuurden hun kinderen 
naar dezelfde scholen en bezochten 
samen de saloon. Daarnaast richtten 
ze ook eigen verenigingen op, van 
steunfondsen over duivenbonden tot 
fanfares. Een belangrijke motivatie 
hiertoe was het in leven houden van de 
culturele erfenis uit het thuisland.
De inspanningen om de Vlaamse 
identiteit te bewaren, betekenden aller-
minst een afkeer van de Amerikaanse 
maatschappij. Binnen de migrantenge-
meenschap werden tal van taalcursus-
sen aangeboden, advocaten hielpen 
hun landgenoten bij de procedure om 
Amerikaans of Canadees burgerschap 
te verwerven, kranten promootten met 

hun advertenties voor frisdrank, auto’s en 
andere consumptiegoederen een typisch 
Noord-Amerikaanse levensstijl en enke-
lingen stapten zelfs de politiek in. Hoewel 
velen resoluut voor een toekomst ver weg 
van hun geboortegrond kozen, betreurde 
het hen toch dat hun kinderen maar weinig 
enthousiasme opbrachten voor de Vlaamse 
gewoonten en tradities. Al in de jaren 1930 
klonk in toenemende mate paniek over het 
tanende respect voor de nalatenschap van 

erfgoeddag
Vlaamse ERFgenamen van de ‘American Dream’

De Jolly Boys namen binnen de Belgian American Club 
van Moline de leiding in de viering van Independance Day. 
[Moline, Center for Belgian Culture]
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de oude wereld. De kennis van het Neder-
lands verminderde, jongeren huwden vaak 
buiten de eigen gemeenschap, tal van mi-
grantenverenigingen zetten de activiteiten 
bij gebrek aan belangstelling stop.
Bovendien verwaterden stelselmatig ook 
de contacten met de achterblijvers. Haast 
onvermijdelijk viel de intensiteit van brieven 
schrijven terug en ontstonden, in de woor-
den van Cyriel Buysse, “twee werelden”: dat 
men met dezelfde bagage was opgegroeid, 
verhinderde niet dat men met het voort-
schrijden van de jaren een totaal andere 
richting uitging. En toch vergaten ook de 
nazaten van de landverhuizers hun herkomst 
nooit helemaal. Zelfs al kunnen ze zich 
nauwelijks een voorstelling van het leven 
in Vlaanderen maken en kennen ze hooguit 
Nederlands uit kinderliedjes van hun groot-
ouders, dan nog koesteren velen hun haast 
mythische oorsprong. Musea, genealogische 
verenigingen en ook de intussen honderd-
jarige Gazette van Detroit belichamen het 

respect voor het Vlaamse erfgoed, terwijl 
vanaf deze zijde van de oceaan een platform 
als Vlamingen in de Wereld (VIW) de band 
tussen de twee werelden evenzeer levend 
probeert te houden. De uitwijking uit Vlaan-
deren behoort tot het erfgoed van beide 

groepen in de transnatio-
nale gemeenschap.
Met Erfgoeddag leren 
bezoekers in het ADVN 
dit fascinerende verleden 
én heden van naderbij 
kennen. In woord en beeld 
komt het migratieverhaal 
tot leven, van het vertrek 

uit ‘arm Vlaanderen’ over de vestiging in 
Noord-Amerika tot de diepgaande integratie 
in de samenleving aldaar. Sluitstuk van de 
tentoonstelling is een kortfilm waarin Ame-
rikanen van uiteenlopende pluimage over 
de verbondenheid met het land van hun 
voorouders getuigen – een land dat som-
migen enkel uit verhalen kennen, maar waar 
ze niettemin hun hart en ziel aan verloren 
zijn. [as]

Het clublokaal van de Belgian Club in Saint Boniface in het 
Canadese Manitoba, vermoedelijk in de jaren 1960. 
[ADVN, VFB1508]

In juli 1979 begeleidde VIW 
Amerikanen van Belgische komaf 
op een tiendaagse rondreis door de 
Vlaamse provincies, om zo de ge-
meenschapsbanden te bestendigen. 
[ADVN, VFC589]

ADVN, Erfgoeddag zondag 26 april 2015,
van 10 tot 18u

Tentoonstelling en kortfilm
Meer informatie: 03-225 18 37 of 

publiekswerking@advn.be
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Romantisch nationalisme, d.w.z. de verheer-
lijking van de natie (bepaald door taal, ge-
schiedenis en cultuur) als inspirerend ideaal 
voor artistieke expressie en de instrumen-
talisering van die expressie langs politieke 
bewustmaking, is onderwerp van het project 
Study Platform on Interlocking Nationa-
lisms (SPIN), dat aangesloten is bij NISE. 
Het project wil de culturele en historische 
wortels van het nationalisme in Europa in 
kaart brengen en de intellectuele netwerken 
blootleggen langs waar de opkomende ide-
alen van het culturele nationalisme van de 
Romantiek gedurende de lange 19de eeuw 
(1770-1914) verspreid werden (over SPIN zie: 
www.spinnet.eu).
De projectcoördinator, Joep Leerssen, 
professor Moderne Europese Literatuur 
aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), 
stelt nu, in de NISE Monographs and Essays 
Series, de eerste resultaten voor aan de hand 
van de gegevens verzameld in het ERNiE-
databestand. Hij stelt dat het romantisch 

nieuwe inzichten betreffende romantisch nationalisme

nationalisme de volgende weg heeft 
afgelegd: van een abrupte start 
rond 1800, over een ontluikende 
verspreiding van 1820 tot 1870 en 
een neoromantische heroriëntering 
naar progressieve idealen rond 1900, 
naar een scherpe achteruitgang 
vanaf ongeveer 1914, gevolgd door 
een lang, geleidelijk wegkwijnend 
naleven, met occasionele heropflak-
keringen en zonder duidelijke afslui-
ting. Die mijlpalen komen overigens 
overeen met de periodisering van de 
Romantiek als culturele beweging. Leerssen 
besluit met een aantal opmerkingen over 
de actualiteit van het onderwerp, niet alleen 
voor het wetenschappelijk onderzoek maar 
als blijvende ideologische aanwezigheid in 
de vorm van onopvallende ‘banaliteit’. Dit 
leidt hem ertoe op de vraag uit de titel wan-
neer romantisch nationalisme plaatsvond, te 
antwoorden dat het, ontstaan in 1800, nog 
steeds, in een of andere vorm, bestaat. [lb]

Libuše voorspelt de roem van Praag, een legendarisch roman-
tisch stijlfiguur gerecycleerd door communistisch 
Tsjechoslovakije. Deze muurschildering uit 1950 is van de 
hand van Max Švabinský (1873-1962) die vanaf de vroege 
20ste eeuw symbolisch nationalistisch werk produceerde.

zevende pil-van gastelprijs voor geschiedenis

De driejaarlijkse 
Pil-van Gastel-
prijs kwam tot 
stand dankzij de 
nalatenschap 
van Emiel Pil 
(1924-1992) die 
een belangrijke 
rol vervulde 
in de Vlaamse 

beweging als historicus en als geëngageerde 
en open Vlaamsgezinde monnik. Hij was de 

zoon van het vooraanstaande Vlaamsgezin-
de 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 aspec-
ten van de Vlaamse beweging en werd voor 
het eerst uitgereikt in 1999. In 2016 wordt 

de zevende Pil-van Gastelprijs toegekend. 
Inschrijven kan uiterlijk tot 15 januari 2016. 
Voor verdere inlichtingen verwijzen we naar 
het reglement op de webstek van het ADVN 
(www.advn.be). [red]

J. Leerssen, When was Romantic Natio-
nalism? The onset, the long tail, the banal, 

Antwerp, 2014, 44 pp., 10 euro.
Verkrijgbaar langs 03-225 18 37 of 

elly.broes@nise.eu.
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Trouwe gebrui-
kers hebben 
het misschien 
al gemerkt: 

sinds kort is de publiekscatalogus van ODIS 
de onlinedatabank over de geschiedenis 
van het middenveld, volledig vernieuwd. De 
voorbije jaren werd dankzij een subsidie van 
de Herculesstichting, het Vlaams agentschap 
voor onderzoeksinfrastructuur, een nieuwe, 
meertalige en multicontextuele ODIS-da-
tabank uitgebouwd. In het najaar van 2013 
werd de invoeromgeving van dat apparaat 
al in gebruik genomen. Met de lancering 
van de publiekscatalogus, is de overstap van 
de oude naar de nieuwe ODIS nu volledig 
afgerond.
ODIS wordt gebruikt door een breed 
netwerk van partnerinstellingen en wordt 
ingeschakeld in tal van erfgoed- en onder-

odis in een nieuw kleedje
Lancering van een nieuwe publiekscatalogus

zoeksprojecten in binnen- en buitenland. 
De databank bevat momenteel meer dan 
200 000 steekkaarten. Ongeveer 43% 
daarvan kan geraadpleegd worden langs de 
publiekscatalogus, die in 2014 ruim 145 000 
unieke bezoekers telde. Net als in de oude 
ODIS kunnen steekkaarten over organisaties, 
personen, publicaties en archieven opge-
zocht worden. Daarnaast is het voortaan mo-
gelijk om gebouwen, families en gebeurte-
nissen te registreren in ODIS. In de toekomst 
zullen meer en meer van die steekkaarten 
eveneens raadpleegbaar worden. Een toene-
mend aantal records zal op termijn boven-
dien ook in het Engels beschikbaar zijn.
Met de nieuwe ODIS-publiekscatalogus ho-
pen we onderzoekers en erfgoedgeïnteres-
seerden nog beter te ondersteunen. Met al 
uw vragen, opmerkingen en suggesties, kunt 
u alvast terecht op info@odis.be. [red]
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