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DENKWOORD

Marx versus Mazzini
De aandacht van de Britse historicus Mark Mazower (°1958) gaat
vooral uit naar de rol die nationalisme en imperialisme spelen in de
geschiedenis van Europa. Dat blijkt bijvoorbeeld uit zijn boek over
Salonica (het hedendaagse Thessaloniki) waar christenen, moslims
en joden eeuwenlang samenleefden.1 In een ander lijvig werk beschrijft Mazower hoe de nationaalsocialisten het bezette Europa tot
een Großreich onder Duitse leiding wilden omvormen.2 Van recentere
datum is zijn boek Governing the World over de strijd voor meer orde
en beter bestuur in een gevaarlijke ‘anarchistische’ wereld.3
De relatie tussen nationalisme en ‘het internationale’ belicht Mazower daarin ook aan de hand van het ideologische dispuut tussen
de Italiaanse politicus Giuseppe Mazzini (1805-1872) en de Duitse
denker Karl Marx (1818-1883). Mazzini ijverde onvermoeibaar
voor de eenmaking van Italië en zag de vrede gewaarborgd in een
internationale gemeenschap van democratische natiestaten. Het
liberale nationalisme van Mazzini vertoonde wegens zijn gerichtheid
op Europa ook een internationaal karakter. Voor Mazower schuilt
daarin het bewijs dat het principe van de ‘nationaliteit’ en het geloof
in internationale harmonie zeker in de 19de eeuw niet met elkaar
botsten. Volgens Mazzini was de mensheid het best gediend met het
collectief strijden voor de natie. Wegens haar gemeenschapsgevoel
was de natie immers verheven boven een ‘ouderwets kosmopolitisme’ dat draaide rond het individu.4 Maar in de jaren ‘40 van de
19de eeuw begonnen socialistische denkers met de theorie van de
strijd tussen ‘Kapitaal’ en ‘Arbeid’ en de klemtoon op de emancipatie van de werkende klasse die opvatting over het nationalisme te
bedreigen. Waar Mazzini geloofde in de emancipatie van het volk
binnen het bestaande kapitalistische systeem en van de volkeren op
basis van internationale samenwerking, noemde Karl Marx in een
speech in Londen in 1847 de brotherhood of nations een “holle frase
die vandaag de dag op de lippen van alle bourgeois partijen ligt”.5 Het
republicanisme van Mazzini zou door de ontkenning van de klassenstrijd leiden tot een ‘andere vorm van bourgeois despotisme’.6 Net
de overwinning van het proletariaat zou volgens Marx de nationale
en industriële conflicten oplossen die vijandigheid tussen de volken
creëerden.
Mazower ziet drie redenen waarom de opvattingen van Mazzini over
het nationalisme als weldoende, vredescheppende doctrine aan
aantrekkingskracht inboetten. Met de oprichting van het Duitse Rijk

in 1871 ontstond er een Reichsnationalismus dat de argwaan van de
buurlanden zou opwekken. Mazzini bleef ook het antwoord schuldig
op de vraag hoe zijn nationalisme toegepast kon worden op de etnisch gefragmenteerde regio’s in oostelijk Europa. Daarmee hing een
economische problematiek samen: het nationalisme creëerde in het
geval van Duitsland en Italië grote staten en grote markten, en in het
geval van Centraal- en Oost-Europa kleine, economisch nauwelijks
leefbare staatjes. Wat Marx en Mazzini wel gemeen hadden volgens
Mazower, was hun geloof in de naties als de bouwstenen van de
internationale orde, om het even hoe die er moest gaan uitzien.7
dirk rochtus | voorzitter van het advn
(1) M. Mazower, Salonica. City of Ghosts. Christians, Muslims and Jews 1430-1950, New York,
2004.
(2) M. Mazower, Hitler’s Empire: Nazi Rule in Occupied Europe, London, 2008.
(3) M. Mazower, Governing the world. The history of an Idea. 1815 to the Present, London, 2012.
(4) Ibid., p. 49.
(5) Ibid., p. 53.
(6) Ibid., p. 59.
(7) Ibid., p. 53.
Giuseppe Mazzini
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scheuren in het verleden
Getuigenissen van een bewogen Vlaams Nationaal Zangfeest
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Archieven herbergen onvermoede schatten. Zo stootte een ADVNmedewerker een tijd terug op een bijzonder document: een zeven
pagina’s lange muziekpartij, met daarop de titels van vijf Vlaamse
volksliedjes – Ik zag Cecilia komen, Vier weverkens, Drie schuintamboers, Sneeuwwit vogeltje en De mosselman. Deze nummers horen
samen in wat als Medley zangfeest wordt omschreven. Maar wat de
partij zo bijzonder maakt, zijn de vermeldingen “Toots” en “harmonica”, en – vooral – een grote scheur in het document, dwars door de
zeven bladen.
Al deze gegevens leiden naar een incident dat plaatsgreep op
23 april 1978, tijdens het 41ste Vlaams Nationaal Zangfeest. In zijn
studie over de jaarlijkse hoogdag van het
Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ)
wijdde Paul Cordy een alinea aan een
drieste actie tijdens deze editie. Het optreden van Toots Thielemans werd die middag
namelijk verstoord toen uit het publiek een
man het podium opstormde om de partij
van de befaamde Brusselse jazzmuzikant
te verscheuren. De precieze details waren
zoveel jaar later niet meer even duidelijk,
schreef Cordy: zo circuleerden twee namen
van vermoedelijke daders, en wordt er verteld dat tijdens het optreden “Geen negermuziek op het zangfeest” in het Sportpaleis
weerklonk. Kortom, een intrigerend verhaal
dat een nadere blik verdient.
Daders en slachtoffers
Dat het opgedoken archiefstuk authentiek
is, lijkt aannemelijk. Niet alleen komen de
titels overeen met het draaiboek en andere
Een fragment van de muziekpartij die Piet Van den Bergh
voor Toots Thielemans’ ogen verscheurde. [ADVN, D13120
(11/3)]
Cover van het programmaboekje van het tumultueuze
41ste Zangfeest. Tot op het laatste moment werden wijzigingen aangebracht: zo werd een provocatieve sketch van
het duo Dabaret Salu geschrapt uit vrees voor de reacties
uit het publiek. [ADVN, VX31.41]

documenten bewaard in het uitgebreide ANZ-archief, de notatie
zelf is die van een typische jazzpartij: staan sommige melodielijnen
volledig uitgeschreven, dan worden andere passages enkel met akkoorden ingevuld, wat de uitvoerder ruimte voor improvisatie geeft.
Bovendien is er de overdrager van het stuk: cineast Frans Lauriks
(1934-2000) verzorgde vier decennia lang klank- en beeldopnamen
van tientallen Vlaams-nationalistische manifestaties. Zijn weduwe en
zoon woonden het Zangfeest van 1978 niet bij, maar zelf deed hij dat
waarschijnlijk wel. De veronderstelling dat Lauriks bij het afstellen of
opruimen van microfoons de beschadigde partij op de grond of op
Thielemans’ pupiter aantrof en mee naar huis nam, lijkt niet verge-

zocht.
Van de twee namen die
Cordy in zijn studie noemt,
is enkel Edwin Truyens
(advocaat en thans onder
meer voorzitter van het
Vormingsinstituut Wies
Moens) nog in leven. Gevraagd naar zijn versie
van de feiten, gaf hij aan
het incident duidelijk te
hebben gezien: hoog in
de zijtribune, tussen de
leden van het NSV, de Nationalistische Studentenvereniging die hij in 1976
mee had opgericht en tot
1984 zou leiden, kon hij
zien hoe iemand tijdens
de jazzmedley het podium beklom om het optreden te saboteren. Jaren later, in de begindagen van het internet, kwam Truyens ter ore dat
hij van deze daad werd beschuldigd. Ook vandaag nog zijn op oude
pagina’s van nieuwsgroepen als be.history (1999) of discussieforums
als dat van politicsinfo.be (2003) de aantijgingen tegen Truyens te
vinden – in beide gevallen van dezelfde bron. Zeker op politicsinfo.be
leidde de beschuldiging meteen tot pagina’s vol scheldproza, in grote
mate tussen (vroegere) gelijkgezinden dan nog. Menig deelnemer
noemde daarbij de naam van de échte verantwoordelijke: Piet Van
den Bergh (1920-ca. 2012). Van opleiding architect maar op dat moment uitbater van het Antwerpse café Salvator, een trefpunt voor
radicale flaminganten aan de Oude Koornmarkt, stond hij bekend
onder de veelzeggende bijnamen ‘Piet Kopstoot’ en ‘Zotte Piet’. Toch
waren het, naar Truyens’ zeggen, pas recentere herhalingen van de
beschuldiging aan zijn adres – onder meer nog in Knack in augustus 2014 – die hem echt stoorden, wegens de grotere verspreiding.
Eigentijdse stemmen
De al dan niet bewuste verdraaiing van de feiten jaren na datum
wakkerde de nieuwsgierigheid naar een feitenrelaas uit 1978 aan.

Toots Thielemans werkte al
eerder met het ANZ samen. In
1976 opende hij in een uitverkocht
Sportpaleis een succesvolle editie
van de kleinkunstmanifestatie
Nekka. [ADVN, VPPA670]

Het ANZ-archief is daarbij
van goudwaarde: de
dossiers die het verbond
rond elke editie aanlegde,
bevatten vele tientallen krantenknipsels. De
verstoring van Thielemans’
optreden haalde effectief
de nationale pers. Diverse
kranten spraken er schande van: Spectator roemde
het jazzoptreden als
“kwalitatief bijzonder hoog”
en had geen begrip voor
de oproerkraaiers, blijkbaar “niet rijp voor een verjongende kijk op oude
waarden”. Hugo Camps was in Het Belang van Limburg nog scherper:
het incident betekende in zijn ogen “de ontmaskering van sommige
Vlaamse zielepoten”. De Franstalige pers bracht helemaal een dramatische versie: La Libre Belgique signaleerde dat Toots Thielemans door
toedoen van extremisten niet aan spelen was toegekomen, terwijl
de musicus volgens Le Peuple zelfs “a été chassé de la scène”. Elders
was de toon milder. De Nieuwe Gids veroordeelde het incident, maar
nuanceerde het enigszins door op de lange duur van de medley te
wijzen. In sommige bladen met een flamingante stempel was het
begrip zelfs groot. De Taktivist verdedigde het protest: niet alleen was
het Zangfeest bedoeld voor massazang, door zichzelf kort voordien
op de radio als Franstalige Brusselaar te profileren, erkende Thielemans zelf dat hij “zou moeten wegblijven op een Vlaams nationaal
zangfeest”. In ’t Pallieterke kwam de commotie zelfs wekenlang aan
bod. Een eerste verslag noemde het verscheuren van de partij onomwonden “een moedige daad, door het hele Sportpaleis geapprecieerd”,
in een tweede bespreking viel de naam van de verantwoordelijke:
Piet Van den Bergh. De lezers waren evenwel verdeeld: in brieven
laakten sommigen zijn actie als een onbeschofte daad, terwijl ande-
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ren naar de medley én de organisatie uithaalden.
De heisa rond de verscheurde partij was echter relatief. Veel dieper
sneed het tumult dat op het 41ste Zangfeest had weerklonken
tijdens de redevoering van Valeer Portier. De ANZ-voorzitter was van
in het begin van zijn toespraak door een groot deel van het publiek
uitgejouwd, en dat in een editie onder de vlag ‘Vlaanderen één’.
Oorzaak was de weigering van het ANZ om zich bij het verzet tegen
het Egmontpact aan te sluiten, het politieke akkoord dat tot een
desastreuze splijtzwam in de Vlaamse beweging uitgroeide. Portier
hoopte dat zijn woorden en het Zangfeest de flaminganten zouden
kunnen herenigen, maar het ongenoegen zat te diep – en dat was
politiek van meer belang dan het protest tegen Toots Thielemans, zo
bleek de dagen nadien ook in de pers: voor menig journalist was de
verscheurde partij niet eens het vermelden waard.
Een alleenstaand geval was het incident overigens niet, noch een primeur. Cordy beschrijft hoe het publiek zich in de jaren 1970 wel vaker
ongedisciplineerd opstelde. Zo waren in eerdere edities van het
Zangfeest onder meer Louis Neefs en Ann Christy matig tot slecht
onthaald, en zou later Clouseau nog met boegeroep worden verwelkomd; de sfeer was van die aard dat in 1994 de optredens van de
Nederlandse zangers Ramses Shaffy en Hans de Booij zelfs in laatste
instantie werden afgeblazen. Het protest rond Toots Thielemans was

Het incident inspireerde de cartoonist van ’t Pallieterke (editie 27 april 1978).
[ADVN, VY900002]

bovendien min of meer aangekondigd: al in aanloop naar zondag
23 april werd bij het ANZ verzet aangetekend tegen diens aanwezigheid, met verwijzing naar de uitspraken op de radio. Secretaris
Rob Eykens, zich bewust van hoeveel moeite het had gekost om
Thielemans midden in een concertreeks te kunnen programmeren,
reageerde enerzijds dat die uitlatingen hem onbekend waren, en
hoopte anderzijds dat de suite van Vlaamse volksliederen iedereen
zou kunnen overtuigen. Quod non, zo bleek enkele zondagen later.
Blijvende sporen
Het uit de hand gelopen optreden liet zijn sporen na bij de aanwezigen. Voor sommigen in het publiek – dat volgens getuigenissen verdeeld zou hebben gereageerd, met onderling getwist en gescheld –
Als voorzitter van het ANZ verzorgde Valeer Portier (1913-1988) van 1952 tot 1987 jaarlijks
een toespraak op het Zangfeest. Als gevolg van het tumult een jaar voordien stond in 1979
echter geen speech geprogrammeerd. [ADVN, VFB1967/4]

VU-boegbeelden Hugo Schiltz en Maurits Coppieters op het 42ste Vlaams Nationaal Zangfeest. In april 1979 was het Egmontpact van de baan, maar verkeerde het politieke Vlaamsnationalisme in een diepe crisis. [ADVN, VFA9066]

was Van den Berghs actie aanleiding om het Zangfeest definitief
de rug toe te keren, zelfs al nam het ANZ na overleg in een officiële
reactie ondubbelzinnig afstand van het “ondoordachte geweld”.
Namens het NSV schreef Edwin Truyens – niet wetend dat hij ooit
zelf verantwoordelijk zou worden gesteld – het Zangverbond een
tweetal weken na de manifestatie een brief met harde kritiek: hij
noemde de inbreng van Thielemans “ongelukkig”, iets dat “niet thuishoort in het kader” en wegens het “fel kontrast” al zeker niet vlak na
liederen van Armand Preud’Homme – impliciet verdedigde hij Van
den Bergh dus. Ook onder de uitvoerders zinderden de gebeurtenissen na. Zowel cabaretier Jef Burm, jarenlang een vaste waarde, als
dirigent Theo Mertens gaven er na 1978 de brui aan, al beweren
sommigen dat de laatste dit deed omdat hij meer zeggenschap over
het programma wenste. De muzikanten van het Groot Koperensemble waren volgens een trompettist al tijdens het optreden ei zo na
opgestapt. En wat met de hoofdrolspelers? Toots Thielemans zou
daags nadien tijdens een concert in de Antwerpse Elisabethzaal over
het voorval hebben verteld, hetgeen hem een staande ovatie opleverde. Volgens zijn huidige manager bleef de verbijstering jarenlang

sluimeren en vervulden optredens in Antwerpen de internationaal
gelauwerde muzikant zelfs een kwart eeuw later nog altijd met
schrik; onomwonden omschrijft ze het incident als het ergste en zelfs
enige in een carrière die van 1949 tot 2014 duurde. Jongere muzikanDe Zangfeesten, hier de veertigste editie op 23 juni 1977, kenden in de jaren ’70 een
moeilijke periode. Onder meer door een onevenwichtige vernieuwing en ideologische
geschillen taande de belangstelling. [ADVN, VQT9/78]
Trompettist Theo Mertens (1932-2003) en zijn Groot Koperensemble verzekerden jarenlang het muzikale niveau van het Zangfeest. De vijandigheid jegens Toots Thielemans
kwam als een schok voor de getalenteerde muzikanten. [ADVN, VQT9/93]
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Al in aanloop naar het Zangfeest lag de
ten uit zijn entourage beweren
deelname van Toots Thielemans onder vuur,
evenwel weinig tot niets hiervan
in verontwaardigde brieven aan het ANZ.
Secretaris Rob Eykens beantwoordde deze
te hebben gemerkt of geweten.
als volgt: ongeacht wat Thielemans had
Wie alleszins geen hinder van
verteld, “hij is een authentieke Brusselse
ket”. [ADVN, D13240]
zijn actie ondervond, was Van
den Bergh zelve. Zo belette zijn
enkel op het Engelse taalgebruik
protestdaad hem allerminst om
terugvoert, maakt de beschulditussen 1981 en 1985 voor het
ging ook aannemelijk.
Vlaams Blok in de Antwerpse
Gelukkig bevat de ADVNprovincieraad te zetelen, een
collectie een stuk dat heel
tijdlang zelfs als fractievoorzitwat onopgeloste vragen kan
ter. Bovendien poogde hij in
beantwoorden: een geluidsband,
latere edities van het Zangfeest
al dan niet door Frans Lauriks
zijn stunt nog eens te herhalen,
gemaakt, met daarop een intewaarmee hij eerder meewarige
grale opname van het veelbereacties ontlokte.
sproken Zangfeest. De technisch
Bronnenonderzoek neemt niet
behoorlijk kwaliteitsvolle regisalle twijfels weg, zo blijkt eens te
tratie opent een deur naar het
meer. Latere getuigenissen, maar
verleden die voor historici vaak
ook verslagen uit 1978 spreken
gesloten blijft. Ontegenspreelkaar op verscheidene punten
kelijk was de geestdrift van het
tegen. Vond Van den Berghs
publiek die zondag in april groot.
actie aan het begin van het jazzDie betrokkenheid kon zich ook
optreden plaats, of pas na enkele
tegen de organisatie keren: Vanummers in de medley? Hoe
leer Portier werd inderdaad van bij zijn eerste woorden uitgejouwd,
reageerde het merendeel van de aanwezigen? Moest Thielemans na
en de leuze “Egmont nooit!” werd zo te horen door iemand met een
de sabotage afdruipen of speelde hij voort? En ook: in hoeverre was
megafoon aangevuurd. De bewuste jazzmedley dan, net voorbij de
het incident racistisch geïnspireerd? Jazzmuziek, met zijn wortels in
helft van de manifestatie, begon veeleer rustig. De volksliederen hadde Afro-Amerikaanse gemeenschap van de late negentiende eeuw,
lag lang moeilijk in andere muziekmiddens en die kritiek kreeg inder- den een grondige herwerking gekregen, waarin het vertrouwde karakter nagenoeg ontbrak, in ritme maar ook in melodie en bezetting
daad vaak een raciale ondertoon. De uitroep over “negermuziek” die
– dat zo’n aanpak de ergernis van puristen opriep, kan niet verbazen.
aan Van den Bergh of het publiek wordt toegeschreven, werd alvast
Na het eerste lied klonk er nog een lauw applaus, maar zeker vanaf
in geen enkel bekend eigentijds verslag opgenomen. Sommige aanhet derde nummer begon het kabaal, met sporadisch ook tromgerofwezigen menen zich nochtans te herinneren dat die xenofobe kreet
fel vanuit de tribune (naar verluidt uit de VNJ-gelederen), de blijken
inderdaad weerklonk, hetgeen voor die tijd eigenlijk niet zou verbazen: het rabiate vreemdelingenstandpunt dat het Vlaams Blok van bij van waardering te overstemmen. Uiteindelijk was het pas na dertien
minuten, diep in het slotnummer De Mosselman, dat het optreden
de oprichting in 1979 verdedigde, maakte toen al stevig opgang in
ontspoorde: in een solopassage zweeg de harmonica opeens vier
bepaalde kringen. Het fluitconcert tijdens de negrospiritual Go down
Moses tijdens het Zangfeest van 1989, dat Cordy ietwat vergoelijkend maten, terwijl op de tribunes een luid gejoel losbarstte – ongetwij-
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Voorstelling van The State of Nationalism
in Londen
feld beide een reactie op Van den Berghs demarche. Thielemans
kon echter snel terug invallen en de laatste minuut van de medley
uitspelen, onder aanhoudend kabaal weliswaar. Wat individuele
toeschouwers precies riepen, valt ook bij herhaalde luisterbeurten
niet op te maken, evenmin als tegen wie de verontwaardiging was
gericht: de jazzmuzikant of de onverlaat? Dat in het tumult iemand
op Thielemans afstapte om zijn steun te betuigen – volgens ’t Pallieterke VU-staatssecretaris Vic Anciaux – is goed mogelijk, maar in
de chaos moeilijk te achterhalen. Een snelle omschakeling naar een
(voorzien) gesproken intermezzo kon de gemoederen na een tweetal
minuten bedaren, waarna samenzang van Willem Gijssels’ en Renaat
Veremans’ Vlaanderen de massa terug op één lijn kreeg. De schade
was echter aangericht.
Wanneer samengelegd met andere stukken uit de ADVN-collectie,
blijkt de gescheurde muziekpartij niet zomaar het bewijsstuk van
een eenvoudige anekdote, maar veeleer het symbool van een
gelaagd incident dat meer dan één waarheid heeft. Hoewel politiek
niet bijster relevant en ook in de context van het Vlaams Nationaal
Zangfeest weinig representatief, getuigt de partij van een aanvaring
die ook na verscheidene decennia de gemoederen nog kan beroeren. Maar daarnaast illustreert het archiefstuk dat er nog een andere
waarheid dan die van de feiten bestaat: die van de herinnering, hoe
mensen betekenis aan iets geven. Een reconstructie van het tumult
op 21 april 1978 leert dat de aanwezigen op het moment zelf al vanuit uiteenlopende perspectieven de gebeurtenissen gadesloegen, en
dat die vanaf dat vertrekpunt als herinneringen een eigen leven gingen leiden. De uitdaging voor de historicus is in dit geval minder om
leugen en waarheid van elkaar te scheiden, als wel om onbevangen
de uiteenlopende inzet en nawerking van het verleden te ontrafelen
en te interpreteren. [as]
Met dank aan Paul Cordy, Bart De Nolf, Jan Huijbrechts, Gerd Lauriks, Edwin Truyens, Philip
Van Acker, Veerle Van de Poel en enkele anonieme getuigen.

Bronnen bij deze bijdrage: ADVN, AC528: Archief Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ):
D13237-13240 en D13749; P. Cordy, Wij zingen Vlaanderen vrij. Het verhaal achter 75 jaar
Vlaams Nationaal Zangfeest, Leuven, 2012; S. Gyselinck, Petrus Van den Bergh, in: ODIS –
Databank Intermediaire Structuren in Vlaanderen [online], <http://www.odis.be>,
16 november 2004, niet-gepubliceerde steekkaart; N. MacMaster, Racism in Europe 1870-2000,
Basingstoke, 2001, pp. 135-138; F. Seberechts, Frans Lauriks, een Vlaams-nationalistische
cineast, in: ADVN-Mededelingen, nr. 22, 2008, pp. 12-13.

Op 21 april 2015 vond in Londen tijdens de jaarlijkse ASEN-conferentie aan de London School of Economics and Political Science de
voorstelling plaats van een nieuw instrument voor de studie van
het nationalisme onder de naam The State of Nationalism (SoN). Het
instrument wordt samengesteld uit review-bijdragen rond sleutelthema’s in de theorievorming die gelinkt worden aan geannoteerde
bibliografische referenties. De teksten en referenties, telkens door
een expert ter zake geleverd en peer-reviewed, worden regelmatig
geüpdatet, waardoor een actuele stand van zaken in het onderzoek
kan geboden worden.
Het instrument wordt beheerd door NISE in samenwerking met de
University of East London (UEL) en begeleid door de Association for
the Study of Ethnicity and Nationalism en The Centre for Research on
Migration, Refugees and Belonging. Eric Taylor Woods (UEL) is hoofdredacteur; hij
leverde ook
reeds de eerste
bijdrage, rond
cultureel nationalisme. Voor
NISE vormt dit
theoretisch
instrument het
sluitstuk bij de
uitbouw van
het platform.
SoN is vrij
raadpleegbaar
langs www.
stateofnationalism.eu. [lb]
Affiche bij de
voorstelling van
SoN, georganiseerd
met de steun van de
Algemene Afvaardiging van de
Vlaamse Regering
in het Verenigd
Koninkrijk.
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betalen met gelijke munt
Baskisch geld van september 1936 tot juni 1937
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In 1937 verkocht de grootmoeder van Eva
Bidania Ibargutxi° een koe. Dat gebeurde in
de Baskische provincie Vizcaya (Bizkaia), op
zo’n twintig kilometer ten zuidwesten van
Bilbao (Bilbo), tussen de valleien van Gordejuela (Gordexola) en Oquendo (Okondo). Dat
er in Baskenland koeien verhandeld werden,
is niet opmerkelijk. Het feit dat de transactie
gedeeltelijk betaald werd met ‘Baskisch
geld’, is dat wel. Kleindochter Eva schonk het
ADVN de biljetten.
Toen in juli 1936 een militaire coup mislukte,
brak in Spanje een burgeroorlog uit die drie
jaar en 600 000 doden later uitmondde in
een dictatuur die vier decennia zou standhouden. De opstandige militairen hadden
het gemunt op de Tweede Spaanse Republiek, die vijf jaar eerder, op 14 april 1931,
was afgekondigd. Dat gebeurde nadat de
monarchistische partijen twee dagen eerder
bij de gemeenteraadsverkiezingen meer dan
veertig steden uit handen hadden moeten
geven. Zonder formeel troonsafstand te
doen, ontvluchtte koning Alfonso XIII via
de havenstad Cartagena het schiereiland.
Bijgestaan door rechts-katholieke partijen,
monarchisten en falangisten, zegden de
opstandige militairen in 1936 de orde te willen herstellen. De republiek werd niet alleen
als chaotisch afgeschilderd, maar ook als
communistisch en goddeloos. De kerkelijke
hiërarchie, wiens machtspositie in het republikeinse Spanje in vraag werd gesteld, koos
resoluut de zijde van de opstandelingen.
De Baskische gebieden pasten niet in dat

°Eva Bidania Ibargutxi is van origine Baskisch en werkt
vandaag in Brussel als politiek consulent bij de Europese
Vrije Alliantie.

opstandelingendiscours. Het
diep christelijke Baskenland
bleef aan de zijde
van de republiek.
De opstandige militairen kwamen
immers op
voor een
strak centralistisch
Spanje,
terwijl
de Basken
met de
republiek een
zekere mate
van autonomie
onderhandelden.
Zo werd in het najaar
van 1936, in volle burgeroorlog, een autonomiestatuut voor Baskenland
(Euzkadi) goedgekeurd. Dat
gold voor de drie Spaans-Baskische provincies (Araba, Bizkaia, Gipuzkoa) en niet voor
Navarra (Nafarroa), dat historisch door het
Baskisch-nationalisme ook tot de natie gerekend werd, maar al in franquistische handen
was. Er kwam ook een eigen voorlopige
regering (Eusko Jaurlaritza) onder leiding
van de Baskische nationalist José Antonio
Aguirre. De regeringsleider (lehendakari)
vormde een breed kabinet waarin, naast
zijn dominerende EAJ-PNV (Euzko Alderdi
Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco), ook
linkse republikeinen, socialisten en communisten zitting hadden. Naar het pluralistische
evenbeeld van de regering werd ook een
Baskisch leger (Euzko Gudarostea) opge-

In april 1937 besliste de Baskische regering om
nieuwe bankbiljetten te drukken. In omloop kwamen
5, 10, 25, 50 en 100 pesetas. [BE ADVN AC815]

richt dat tal van ideologisch verschillende
bataljons omvatte en in totaal zo’n honderdduizend manschappen telde. Na de eerste
gevechten, toen de frontlinies zich enigszins
stabiliseerden, raakten grote republikeinsgezinde delen van Noord-Spanje zoals de havenstad Santander, Asturias en Baskenland
geïsoleerd van de rest van de republikeinse
zone. Ook het republikeinse Madrid raakte
omsingeld door vier franquistische colonnes. In november 1936 achtte de centrale
republikeinse regering het geraadzamer de
belaagde hoofdstad te verlaten en zich te
installeren aan de Levant, in Valencia, dat
net als Catalonië en delen van Aragón stevig
in republikeinse handen was. Het isolement
bemoeilijkte het economisch leven in de

noordelijke republikeinse gebieden. In augustus 1936 besliste de Baskische regering
kwitanties aan drager uit te geven, gewaarborgd door rekeningen van de nationale
bank (Banco de España). Het ging om biljetten ter waarde van 5, 25, 50 en 100 pesetas.
De uitgave van deze waardepapieren werd
geformaliseerd door
een decreet van de
Baskische voorlopige
regering van 21 oktober 1936. De centrale
regering was het met
deze demarche niet
eens. Op 14 januari
1937 verbood ze alle
filialen van de nationale bank om deze
kwitanties met hun
handtekening te wettigen. Het argument
klonk formalistisch:
de bankwetgeving
(Ley de Ordenación
Bancaria) werd er
door gedwarsboomd.
Aangezien dat
formalisme de nood
in Baskenland niet
lenigde, besloot de
Baskische regering
er geen gevolg aan
te geven. Sterker, het
Baskische departement van financiën
kondigde op 16 april
1937 de emissie aan
van nieuwe biljetten voor een totaalbedrag
van 130 miljoen pesetas. Uitgevende enti-

teiten waren plaatselijke banken en spaarkassen (Banco de Bilbao, Caja de Ahorros y
Monte de Piedad Municipal de Bilbao, Caja
de Ahorros Vizcaína, Banco Central, Banco
de Comercio, Banco Guipuzcoano, Banco
Hispano Americano, Banco Urquijo Vascongado en Banco de Vizcaya). De kwitanties en

In Baskenland werden deze waardepapieren vanaf augustus
1936 verspreid als een geldig betaalmiddel. [BE ADVN AC815]

biljetten waren geldig op heel het grondgebied dat onder controle stond van de
Baskische regering. Elke betaling kon er mee
uitgevoerd worden. Op valsemunterij stond
de doodstraf. Hoewel het uitgeven van eigen
geld een crisismaatregel was binnen een
militair omsingelde regio die tot autarkische
ingrepen veroordeeld
werd, maakte de Baskische regering van
de nood een deugd.
De biljetten werden
ook ingezet als instrumenten die de Baskische natievorming
moesten versterken.
Ze werden op de
achterzijde voorzien
van identity markers.
Op de biljetten van
5 pesetas werd een
Baskische herder
afgebeeld. Op die
van 10 pesetas stond
de in de 16de eeuw
opgerichte Sancti
Spiritus Universiteit
van Oñate (Gipuzkoa).
De smelterij van een
hoogoven prijkte op
de achterzijde van
het biljet van 25 pesetas. Op de briefjes van
50 pesetas stonden
Baskische vissers. Een
ploegende landarbeider sierde dan
weer de biljetten van 100 pesetas. Bijzonder
waren de biljetten van 500 en 1000 pesetas,
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met respectievelijk de Ría de Bilbao, de monding van de rivieren Nervión en Ibaizábal, en
alweer een hoogoven. Deze grote coupures
raakten nooit in omloop, ze droegen ook
geen nummer. Het bleef niet bij de uitgave
van bankbiljetten. Via haar vertegenwoordiger in Parijs, Picavea Leguia, bestelde de
Baskische regering begin 1937 bij de Koninklijke Munt van België zes miljoen muntstukken van 1 peseta en twee miljoen
stuks van 2 pesetas. De munten
werden gesmeed in de ateliers
van de S.A. des Usines Cuivre et
Zinc in Chênée, nabij Luik. Het
ontwerp was van de hand van
de Brusselse medailleur Armand
Bonnetain. Op de kopzijde van de
munt werd een vrouwenhoofd afgebeeld, in profiel met aangezicht
naar rechts. De vrouw droeg een
Frygische muts, vanaf de 19de
eeuw een allegorische representatie van vrijheid. Langs de rand,

rondom het hoofd, stond
gegraveerd: Gobierno
de Euzkadi (regering van
Baskenland).
Lang konden de Basken
niet van hun numismatische vrijheid genieten. Al
in september 1936 veroverde de franquistische
Op de achterzijde van de bankbiljetten prijkten
Baskische symbolen.
[BE ADVN AC815]

generaal Emilio Mola
de twee belangrijkste
steden van de provincie
Gipuzkoa: Irún en San
Sebastián (Donostia). Het
offensief werd meedogenloos richting Bizkaia
voortgezet. Op 31 maart
1937 werd Durango
gebombardeerd door
Mussolini’s Aviazione
Legionaria. Dit bombardement op een weerloze
burgerbevolking gold

als een bedenkelijke wereldprimeur.
Op 26 april werd Guernica (Gernika)
het slachtoffer van een gelijkaardig
bombardement (operatie Rügen)
waarbij Hitlers Condor-legioen
en de Aviazione Legionaria elkaar
aflosten. Op 19 juni 1937 veroverden
de opstandige franquisten Bilbao,
wat meteen de val inluidde van het
zogenaamde front van het noorden.
Baskenland viel in vijandige handen.
Via de havensteden ontstond een exodus. Daar waren ook redenen toe. Alles wat
uiting was van Baskisch zelfbestuur werd
vernietigd. De taal werd verboden. Ook de
munt overleefde de repressie niet. Het ‘Baskisch geld’ bleek een kort leven beschoren te
zijn: van september 1936 tot juni 1937. [vs]

Bronnen bij deze bijdrage: J.P. Fusi Aizpurua, El País Vasco
1931-1937. Autonomía. Revolución. Guerra Civil, Madrid,
2003; R. Cobo Huici, Billetes sellados para validar su circulación durante la República, 2014, [www.numismaticodigital.
com, 21/05/2014] ; Las Monedas de Euzkadi de 1937, 2012,
[blognumismatico.com, 21/05/2014].

WETENSCHAPPELIJKE TIJDINGEN

de erfenis van een keizer-koster?
Wat zouden Vlaanderen en zijn ontvoogdingsgeschiedenis ooit hebben betekend
zonder hun universiteiten?
Dit is natuurlijk méér dan een retorische
vraag. Want het antwoord op die vraag
ligt ingebed in een vertakt landschap van
feiten en omstandigheden die niet steeds
voldoende bekend zijn. Dus moeten wij het
terrein van de geschiedenis nog maar eens
omploegen, op zoek naar feiten, bronnen
en omkaderingen die eventueel nooit in
de canons werden opgenomen en die dus
enigszins zijn geërodeerd in ons historische
geheugen. Vooral de zogenaamde ‘omkaderingen’ vormen vaak, langs de weg van de
metaforen, de sprekende getuigen van een
(vergeten) tijdsbeeld. In die zin is het betekenisvol dat de oprichtingsakte van de universiteit van Gent op 3 oktober 1817 (door de
kroonprins van het Verenigd Koninkrijk der
Nederlanden) werd voorgelezen vanaf de
troon die bijna vier decennia eerder in het
stadhuis van Gent was opgericht toen keizer
Joseph II ( 1741-1790) daar zijn intrede deed
als graaf van Vlaanderen. De lege troon zelf
werd in 1817 ingevuld met het reusachtige
portret van koning Willem I (1772-1843), die
de universiteit tenslotte had opgericht.1
Dat unieke iconografische kader vormt
inderdaad een metafoor voor de feitelijke2
continuïteit van het verlichte staatsmanschap van een paar generaties verlichte
vorsten aan wier rol in de Zuidelijke Nederlanden anderhalf decennium later abrupt
een einde werd gesteld door een ander soort
verlichting, nl. dat van de burgerij. Henri
Pirenne (1862-1935), doopvader van onze
Belgische vaderlandse geschiedenis, zou
het woord ‘abrupt’ echter nooit in zijn pen

en zijn gedachtegang opnemen: in zijn Les
anciennes démocraties des Pays-Bas toonde
hij integendeel aan dat de tekenen van de
ommekeer reeds eeuwen voordien zichtbaar
aanwezig waren in de Lage Landen.3 Voor de
persoon en de opvattingen van de notoire
Belgische historicus Pirenne ontwikkelden
wij tijdens onze flamingantische collegejaren
evenwel bijster weinig sympathie. Maar dat
gold eveneens voor Joseph II en Willem I: de
eerste was een onsympathieke keizer-koster
die zich bemoeide met allerlei godsdienstige
zaken die hem feitelijk niet aangingen en de
tweede was tenslotte ook maar een calvinistische Hollander die te eigenzinnig was om
zijn goedmoedige onderdanen in het Zuiden
te kunnen begrijpen. Dat Willem I hier een
universiteit had gesticht, veranderde daar
nauwelijks wat aan. Het was overigens een
rijksuniversiteit en als katholieke jongeren
zagen wij in dat het daar onze plaats niet
was. Waarom zouden wij overigens twijfelen:
Gent mocht dan wel heel dichtbij zijn gelegen, vanuit mijn Oost-Vlaamse stad konden
wij dagelijks vlot pendelen naar het verre
Leuven.
Maar dat was toen, wie maalt
vandaag nog om die (bijna
onzichtbaar geworden) ideologische breuklijnen? Dus is
men zich vandaag, onder het
goedkeurend oog van het
pluralistische volk van Vlaanderen, systematisch aan het
voorbereiden om de stichtingsdagen van 1817 (en alles wat
daarop volgde tot de dag van
Hoofdingang universiteit Warschau, s.d.
[Collectie auteur]

vandaag) feestelijk te gaan herdenken. En
er valt natuurlijk véél te herdenken, want de
universiteit heeft heel wat hinkstapsprongen
achter de rug, vooral wat haar taalregime betreft. Zij startte met het Latijn als onderwijstaal omdat de Zuidelijke Nederlanden het
Nederlands niet machtig waren én omdat
het Frans ongewenst was, want dat zou de
neuzen al te zeer opnieuw in de richting van
het querulante Frankrijk hebben gericht. Bij
het ontstaan van België volgde de weeromstuit: alles werd rechtlijnig verfranst en alle
buitenlandse professoren werden ontslagen.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog bedienden
de flaminganten-activisten en de Duitse
bezetter elkaar op hun wensen, waardoor de
‘von Bissing Universiteit’ een vernederlandste
universiteit werd. Na de oorlog werd een
gedecideerde streep getrokken door die
rekening: de Université de Gand was terug.
Toch zou die ‘in eer herstelde’ universiteit
slechts ruim een decennium overleven: in
1930 werd de kwadratuur van de Vlaamse
verzuchtingen ten slotte gesloten, de echte
‘Vlaamse’ universiteit was een feit, de frus-
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traties werden weggewerkt en de decennia
oude, politiek breed gedragen ambitie werd
gerealiseerd.4
Tijdens al dat feestgedruis in Gent zal wellicht vooral de Duits-activistische episode
met enige zin voor souplesse en perspectief
moeten worden aangepakt, want de werkelijke geschiedenis is steeds heel wat ingewikkelder dan de gekleurde beeldvorming die
daaruit ontstaat. Maar wellicht vormt dat
niet eens een echt probleem, want een
universiteit kan zichzelf natuurlijk slechts
verklaren via de lijnen van de werkelijke
geschiedenis.
In de aanloop naar 2017 loont het wellicht
eveneens de moeite om even over de muur
van het ‘Vlaams-Belgisch’ perspectief te
kijken. Kristof Loockx, historicus en wetenschapper binnen de Universiteit Gent, stelde
vast dat die transnationale, comparatieve
invalshoek tot op heden nauwelijks aan bod

is gekomen. Hij doet daarom zo’n worp in
onderhavig Wt-nummer, met zijn bijdrage
Een nieuwe kijk op de Vlaamse Hogeschool.
De Duitse bezettingspolitiek en de universiteiten van Gent en Warschau tijdens de Eerste
Wereldoorlog in een transnationaal perspectief.
Zowel in Gent als in Warschau vielen de nationalistische kaders, die hun eigen ‘nationale’
universiteit nastreefden, samen met de Duitse ambitie om de invloedssfeer van het Rijk
in Europa uit te breiden. Daar waar de universiteit van Warschau na de Eerste Wereldoorlog kon verder bouwen op vaart van de
(uitgerekend in het spoor van de oorlogsomstandigheden) verworven status als onafhankelijke natie, botste de ‘oorlogsuniversiteit’
van Gent frontaal met het politiek-culturele
raamwerk waaraan zij zich had onttrokken,
met de steun van de gehate bezetter. “Gent
(…) keerde zich uitdrukkelijk tegen de Vlaamse
Hogeschool en restaureerde in triomf de oude
Université de Gand”, schrijft Loockx. De
auteur wijst ook een van de belangrijke verklaringen aan waarom die restauratie slechts
van tijdelijke aard zou zijn: de strijd voor vernederlandsing van Gent was eigenlijk reeds
beslecht vóór de Eerste Wereldoorlog.
Het ging dus om een immanent proces. Die
vaststelling wordt tevens bijzonder duidelijk
door de lectuur van het recentelijk verschenen boek Scheurmakers en Carrièristen. De
opstand van christendemocraten en katholieke flaminganten. 1890-1914 van Harry Van
Velthoven. In die publicatie wordt aangetoond dat de vernederlandsing van Gent
behoorde tot het brede politiek-culturele
en sociaalpolitieke keerpunt dat in België
(na een kwarteeuw van flamingantische
en christendemocratische ‘opstand’) in de
steigers stond toen de Eerste Wereldoorlog
uitbrak en de politieke wereld in elkaar
Het katholieke satirische zondagsblad parodieert de verkiezingen van 1912. Le Sifflet, 9 juni 1912. [ADVN, VY900309]

Fragment uit het dagboek (getypte versie) van Theodor
Reismann-Grone betreffende de ontmoeting met von Bissing
in december 1914. [Stadtarchiv Essen, 652/134]

stortte. Na de oorlog werden de sociaalpolitieke en sociaaleconomische structuren van
vóór de oorlog omgegooid maar anderzijds
werd vaak gewoon geconsolideerd wat in de
geesten reeds was verworven.5
Sinds historicus Lode Wils (°1929) in 1974
de kat de (zware) bel aanbond door aan te
tonen dat de Flamenpolitik van de Duitse
bezetter en het Vlaamse activisme causaal
(zelfs solidair) met elkaar waren verbonden6,
is er een productieve historiografie ontstaan
die uitmondt in bevestigingen, verduidelijkingen en nuanceringen van Wils’ stelling.
Dat gebeurde, noblesse oblige, niet in de
laatste plaats via Wt. Een van de auteurs die

deze wegen heeft
verkend, is Winfried
Dolderer. In zijn
bronnenpublicatie
België vernietigen. Het
kronkelpad van een
citaat onderzoekt
hij, samen met Jakob
Müller, wie de auteur
is van de historische
uitspraak die de
basis vormt van de
Flamenpolitik, nl. dat
België moest worden vernietigd via een politiek van tegemoetkoming aan de Vlamingen
– lees Vlaamsgezinden.
De bijdrage van Dolderer en Müller, die
uiteindelijk draait omheen een zeer gewichtig historisch gegeven, verdient eigenlijk om
te worden opgenomen in een academisch
handboek voor historische kritiek. Want zij
toont aan hoe wantrouwig historici (zouden) moeten zijn op het ogenblik dat zij
elkaar citeren zonder de (zo oorspronkelijk
mogelijke) bron te raadplegen. Of hoe het
gezegde Gratius ex ipso fonte bibuntur aqua
een gouden regel is: men drinkt het water
liefst uit de bron zelf.
Met hét herdenkingsthema van 2015 – 200
jaar Verenigd Koninkrijk der Nederlanden –
voor ogen, lijkt het billijk om de aandacht
te vestigen op de wijze waarop de opiniërende pers in het Noorden en in het Zuiden
omging met de scheiding van 1830. Els Witte
grijpt het verschijnen van de publicatie Losgerukt uit de verdrukking. Opiniejournalistiek
rond de scheiding van Noord en Zuid. 18281832 van de Utrechtse historicus C.J.M.
Breunesse aan om erop te wijzen dat die
thematiek zowel in
Cover van Walschaps prozadebuut Waldo (1928).
[ADVN, VB12640]

Titelpagina van G.K. van Hogendorps De scheiding van
Holland en België (1830).
[ADVN, VB9925/1-2]

het Noorden als in
het Zuiden – maar
blijkbaar vooral bij
de historiografen in
het Zuiden – onderbelicht is gebleven.
Uit het nieuwe
onderzoek, aldus Els
Witte, blijkt dat de
publieke opinie in het Noorden vijandiger
is geweest tegenover de voortzetting van
het koninkrijk (en de plaats daarin van het
Zuiden) dan tot nog toe werd aangenomen.
Na de grondige lectuur van een biografie
over een bekend personage zou een lezer
eigenlijk niet mogen achterblijven met een
aantal onopgeloste vragen. Tot dat intrigerende besluit komt men na de lectuur van
Filip De Ceusters bijdrage “En dan is er nog

zoveel dat ge aan niemand kunt vertellen”,
waarin de auteur de omvangrijke biografie
ontleedt die Jos Borré wijdde aan de controversiële maar anderzijds vaak gelauwerde
Vlaamse romancier Gerard Walschap.
Begrijpelijkerwijze legt De Ceuster daarbij de
nadruk op literair gerelateerde opmerkingen
die men kan formuleren bij de biografie van
Borré. Maar hij wijst tevens op Borrés blinde
vlekken m.b.t. de houding van Walschap
in het kader van de culturele collaboratie
tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Ceuster
stelt dat Borré in deze “bij nader inzien wel
een bijzonder brave en vergoelijkende broek
[draagt]”.
Misschien verklaart dit waarom die controversiële feiten hem niet opzadelden met het
odium van de stekelige jaren en de verbrande
schrijvers.7 [fjv]
(1) Historieschilderingen door M. van Bree in het stadhuis
van Gent en het Rijksmuseum in Amsterdam. Zie ook: J.
Decavele & H. Balthazar, Het geheugen van Nederland in Gent,
Gent, 2011, pp. 16-17.
(2) De regeerperiode tussen Joseph II en Willem I werd
onderbroken door de zogenaamde ‘Franse tijd’, die onder
Napoleon Bonaparte gaandeweg vorstelijke allures aannam.
(3) H. Pirenne, Les anciennes démocraties des Pays-Bas, Paris,
1910.
(4) Op 12 mei 1899 interpelleerde de Antwerpse volksvertegenwoordiger en latere activist Florimond Heuvelmans
(1858-1931) de minister van Binnenlandse Zaken en
Onderwijs in de Kamer van volksvertegenwoordigers: “Hier
in vlaamsch België, hier spreekt de hoogeschool de taal van
het volk niet. En wanneer het volk voorbij de unversiteit gaat,
dat gebouw met die groote Griekse zuilen, dan zegt het: Dat
is daar niet voor ons! (…) Ik vraag dus de heer Minister van
Binnenlandsche Zaken en Openbaar Onderwijs of er geene
mogelijkheid zou bestaan de leergangen van de hoogeschool
van Gent trapsgewijze te vervlaamschen.” (Zie K. De Clerck,
Momenten uit de geschiedenis van het Belgisch onderwijs,
Antwerpen, 1975, pp. 77-78)
(5) Zie het recensie-artikel van Frans-Jos Verdoodt De virtuele vervlechting tussen katholieke flaminganten en christendemocraten. Een recente studie van Harry Van Velthoven in
onderhavig Wt-nummer.
(6) L. Wils, Flamenpolitik en aktivisme, Leuven, 1974.
(7) Een verwijzing naar de publicaties De stekelige jaren.
Literatuur in Vlaanderen. 1929-1944 (J. Lensen, L. Stynen
& Y. T’Sjoen, Gent, 2014) en Verbrande schrijvers. ‘Culturele’
collaboratie in Vlaanderen. 1933-1953 (L. De Vos, Y. T’Sjoen &
L. Stynen, Gent, 2009).
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AANWINSTEN

Een selectie uit de recente aanwinsten
Werkingsarchief (1976-1983) van Werkgroep
Arbeid. Met een collectie links-nationalistische boeken en periodieken. (1)
[be advn ac50 archief werkgroep arbeid]

1

Werkingsarchief (2002-2010) van het ANV
met dossiers inzake het beheer, de administratie, de boekhouding en de activiteiten w.o.
de Visser-Neerlandiaprijs en redactiestukken
van Neerlandia.
[be advn ac107 archief algemeen-nederlands
verbond (anv)]
Documenten van de vormer betreffende zijn
activiteiten binnen het Algemeen Katholiek
Vlaams Studentenverbond (AKVS), binnen
Heel-Nederlandse organisaties en andere
Vlaams-nationale verenigingen. Met persoonsdossiers, briefwisseling en publicaties
van de vormer (1831-2007). (2)
[be advn ac192 archief daniël merlevede]
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Dossier inzake het IJzerbedevaardersforum
(1997-2001) naast een collectie solidaristische tijdschriften.
[be advn ac247 archief edwin truyens]
Werkingsarchief (circa 2000-2004) van ViW.
Met een collectie foto’s en voorwerpen.
[be advn ac357 archief vlamingen in de wereld (viw)]
Briefwisseling, financiële stukken, manuscripten voor publicatie en dossiers inzake het
proces Rommelpot. (3)
[be advn ac419 archief nv ontspanningsliteratuur]

3

Documenten (1976-1989) van Yvo J.D.
Peeters betreffende zijn activiteiten binnen
Hoge Raad van Volksopleiding, NCOS-S.O.S.

Honger en Flanders Technology. Met documentatie betreffende Quebec (1990-1993)
en een collectie boeken, periodieken en
audiovisuele stukken vnl. over nationaliteiten en minderheden in Europa.
[be advn ac470 archief yvo j.d. peeters]
Documenten (circa 1975-2012) van de
Sociale Huisvestingsmaatschappij De Goede
Woning, buurtwerking Comité Sint-Andries
Antwerpen en Toerisme Provincie Antwerpen. Verder stukken over de activiteiten van
de vormer binnen Marnixring (MR) nationaal,
MR-ring Vlaemsch Hooft (Antwerpen) en de
Werkgroep Suid-Afrika. Met dossiers inzake
bvba Malpertuus.
[be advn ac511 archief koen pauli]
Parlementair archief (circa 2003-2010) van
Patrik Vankrunkelsven. Met documenten
over de gemeentepolitiek in Laakdal.
[be advn ac533 archief patrik vankrunkelsven]
Collectie affiches van KVHV-activiteiten
(1975-2013).
[be advn ac558 archief katholiek vlaams hoogstudentenverbond–antwerpen (kvhv–antwerpen)]
Documenten (1995-2001) betreffende de politieke activiteiten van Karl Vermaercke binnen Volksunie (VU) regio Turnhout-Mechelen.
Verder stukken betreffende de VU-deelname
aan de verkiezingen (1991-1999), de Vredesfietseling (1991-2009), Europakring Antwerpen (EKA) (1992-1994), Jeugdraad Provincie
Antwerpen (1996-2003) en Algemeen Nederlands Verbond (ANV) (2001-2009). Met een
collectie affiches, boeken en periodieken.
[be advn ac561 archief karl vermaercke]

Dossiers (1995-2013) van Arthur Verthé als
bestuurslid van de Vlaams-Zuidafrikaanse
Cultuurstichting (VZaC).
[be advn ac565 archief arthur verthé]
Dagboeken, briefwisseling en officiële documenten van René Gaspar (1893-2012). Verder
eveneens documenten van Maria De Waele
(echtgenote René Gaspar) (circa 1920-1966)
en Arthur De Waele (1930). Met een collectie
foto’s.
[be advn ac618 archief rené gaspar]
Werkingsarchief (1973-1991, 1999-2013) van
het Sint-Maartensfonds naast een omvangrijke fotocollectie over Graven in het Oosten.
[be advn ac663 archief sint-maartensfonds (smf)]
Dossiers (circa 2008-2012) van de Vakbondscel van het Vlaams Belang (VB).
[be advn ac911 archief vlaams belang (vb)]
Foto’s van Vlaamse culturele gelegenheden
in Brussel.
[be advn ac929 archief hugo reinhard]
Werkingsarchief (circa 1990-2010) van UNPO.
[be advn ac954 archief unrepresented nations and
peoples organization (unpo)]
Werkingsarchief (1986-2013) van Guldensporen (GS) Brasschaat.
[be advn ac968 archief guldensporen (gs) brasschaat
[<blanka gyselen kring]]
Verslagboek (1923-1926) van de Kristen
Vlaamsche Studiekring De IJzerblomme. (4)
[be advn ac971 archief kristen vlaamsche studiekring
‘de ijzerblomme’]

Manuscripten en typoscripten van Raf Van
Hulse (ps. Damien Van Rietveld).
[be advn ac976 archief raf van hulse]
Documenten van Antoon Roosens betreffende zijn activiteiten binnen Vlaamse Democraten (VB), Demokratisch Aktiekomitee
Vlaanderen (DAK), Meervoud, Masereelfonds
en Vlaamse Volksbeweging (VVB) afdeling
Brussel. Met dossiers inzake zijn gedachtengoed en publicaties (1958-2003). (5)
[be advn ac979 archief antoon roosens]
Werkingsarchief (circa 1970-2005) van de
Vereniging Vlaamse Ziekenfondsen (VVZ).
Met afdelingsarchief VVZ afdeling WestFlandria (Kortrijk).
[be advn ac981 archief vereniging vlaamse ziekenfondsen (vvz)]
Documenten (circa 1970-1990) betreffende
het taalonderzoek van Hugo Ryckeboer in
Frans-Vlaanderen met een collectie licenciaatsverhandelingen en periodieken.
[be advn ac982 archief hugo ryckeboer]

4
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Documenten (circa 1945-1948) van Stefaan
De La Fonteyne uit zijn gevangenisperiode
als gedetineerde-schrijver op de Regiedienst
Penitentiare Mijncentra Leopoldsburg.
Verslagboek (1892-1894) van de Vlaamsche
Wacht afdeling Dendermonde.
Ontwerpen van affiches (houtskoolschets)
voor Verdinaso door Léon Vingerhoets. (6)
Collectie boeken uit de nalatenschap van
Pieter Amerijckx.
[be advn ac0 collectie advn]
[Sommige archieven bevinden zich nog in de verwerkingsfase en zijn niet onmiddellijk raadpleegbaar] [RV]
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KORT

achterklap
Gespreksavond met Willy Kuijpers
Sfeervolle zomeravonden gevuld met nostalgische verhalen, wie kent ze niet? Graag serveren
wij u er eentje van formaat. Op vrijdag 3 juli
om 19u nodigt het ADVN oud-politicus Willy
Kuijpers uit.
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Willy Kuijpers, jarenlang een boegbeeld
van de Volksunie (VU), verwierf in de jaren
1970 en 1980 zijn bekendheid bij het grote
publiek als non-conformist en vooral als
gedreven idealist.
Van thuis uit Vlaams geïnspireerd en sociaal
geëngageerd in de jeugdbeweging, verdiende Kuijpers zijn eerste strepen bij de ABNkernen (de scholierenvereniging voor de
verspreiding van het Algemeen Beschaafd
Nederlands) en de Leuvense Vlaamsgezinde

katholieke jongerenvereniging Rodenbachkring. Ook was hij medestichter van
het Heel-Nederlandse vormingsblad Nieuw
Vlaanderen en de Vereniging van Vlaamse
Leerkrachten.
Als Vlaams politicus en VU-kamerlid (19711984) was Kuijpers vooral bedrijvig op het
vlak van de onderwijsproblematiek en de
ontwikkelingssamenwerking. Hij reisde de
wereld rond om de aandacht te vestigen op
het lot van verdrukte volkeren en minderheden. Zijn reizen gingen onder meer van
Baskenland, Sardinië, Ierland over Guatemala, Rwanda tot Burundi en Ethiopië. Zijn
toenemende populariteit kwam tot uiting in
zijn verkiezing tot Europees parlementslid
(1984-1989). Hij was er de stuwende kracht
[Foto linksonder: VFA10687/29, foto rechtsboven:
VFB1741/11 © Dann]

achter het rapport Talen en Kulturen van Regionale en Etnische Minderheden in de Europese
Gemeenschap. Ook op lokaal vlak voerde
Kuijpers het politieke woord. In Herent was
hij burgemeester (1995-2013), vandaag
zetelt hij er als N-VA-gemeenteraadslid.
Willy Kuijpers gidst ons door een zee van tijd,
zijn herinneringen en tal van anekdotes.

ADVN, vrijdag 3 juli 2015, 19u
Achterklap
Gespreksavond met Willy Kuijpers
Meer info en inschrijven langs:
publiekswerking@advn.be of 03-225 18 37
Het aantal plaatsen is beperkt

KORT

op zoek naar
De krantencollectie van het ADVN breidt
voortdurend uit met waardevolle aanvullingen. Toch blijft het ADVN actief op zoek
om zijn collecties te vervolledigen. Misschien
kunt u helpen?

met een tweede
volledige collectie
of met deelcollecties in relatief
goede staat.

Van De Vlaamsche Oudstrijder of het weekblad van VOS ontbreekt een significant aantal nummers uit het interbellum en zijn we
op zoek naar andere VOS-kranten verschenen tussen 1919 en 1943. De collectie van
de Antwerpse krant De Schelde. Het Groote
Morgenblad voor Vlaanderen, dat verscheen
tussen 1919 en 1936, willen we aanvullen

Bezit u deze oude
kranten en zoekt
u er een nieuwe
bestemming voor?
Neem dan contact
op langs:
collectie@advn.be
of 03-225 18 37.
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