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DENKWOORD

Volk en identiteit

dirk rochtus | voorzitter van het advn

(1) G. Verhofstadt, De toekomst van Europa zal postnationaal zijn of niet zijn, in: De Stan-
daard, 24 februari 2010.
(2) K. Absillis, Taal tussen tuin en wildernis. Een aanzet tot een historisch-discursieve analyse 
van het Vlaams tussentaaldebat, in: K. Absillis, J. Jaspers & S. Van Hoof (red.), De manke 
usurpator: over Verkavelingsvlaams, Gent, 2012, p. 81.

De reis van de hoofdstad Warschau naar het noordoosten van Polen 
leidt naar een streek vol heerlijk in de zon glinsterende meren, zacht 
glooiende heuvels, eindeloos lange dreven en weidse vergezichten. 
Maar het is ook een reis in de geschiedenis. De huidige provincie 
Warmië-Mazurië behoorde tot 1945 als deel van Oost-Pruisen tot het 
Duitse Rijk. Het einde van de Tweede Wereldoorlog betekende ook 
het einde van de Duitse aanwezigheid in een gebied waar verschil-
lende volken en culturen elkaar ontmoetten. Zo werd het dorpje 
Schönbruch (thans het Poolse Szczurkowo) doormidden gesneden 
door de nieuwe grens tussen de Poolse Republiek en de toenmalige 
Sovjet-Unie. Het landgoed van de plaatselijke ‘Junker’ brandde af bij 
de inval van het Rode Leger, de Duitsers vluchtten of werden verdre-
ven zoals uit de rest van Oost-Pruisen. Hun plaats werd in Warmië-
Mazurië op last van Sovjetdictator Stalin ingenomen door mensen uit 
het oostelijke, door de Sovjets geannexeerde deel van het vooroor-
logse Polen. De Sovjets doopten Königsberg, de geboortestad van de 
filosoof Immanuel Kant in noordelijk Oost-Pruisen, om in Kaliningrad. 
De Polen zelf beschouwden de gewezen Duitse provincies Oost-
Pruisen, Pommeren en Silezië – waarover eeuwenlang een getouw-
trek met de Duitsers bestond – als ‘Ziemie Odzyskane’, de ‘herwonnen 
gebieden’.
Vandaag leeft dit ‘oostelijke’ Duitsland alleen nog voort in de herin-
nering. De kerken in bakstenen gotiek en de Teutoonse kastelen zijn 
er een tastbaar overblijfsel van evenals de geboorte- of woonplaat-
sen van bekende en minder bekende Duitse denkers en dichters. 
In Allenstein (thans het Poolse Olsztyn) bracht Wolfgang Harich 
(1923-1995), het latere ‘wonderkind’ van de culturele en filosofische 
scène in de Duitse Democratische Republiek (DDR), een deel van zijn 
jeugdjaren door. Zijn droom van een herenigd Duitsland onder de 
vlag van een ‘vernieuwd socialisme’ leverde hem in de DDR zeven 
jaar celstraf op. In Mohrungen (thans het Poolse Morag) zag Johann 
Gottfried Herder (1744-1803) het levenslicht. Hij stelde zich het volk 
voor als een ‘levend organisme’ en geloofde ‘dat alle volken op aarde 
(...) een unieke, onherhaalbare identiteit hebben’. Daarom legde hij 
ook een verzameling ‘Volkslieder’ uit heel Europa aan als uitdrukking 
van de ‘Volksgeist’. Waar Herder objectief als geestelijke vader van het 
19de eeuwse nationalisme wordt gezien, is hij in de ogen van de libe-
rale politicus Guy Verhofstadt de baarlijke duivel als “de grondlegger 
van het identiteitsdenken dat zich uit in het verheerlijken van de eigen 

volksaard (…)” en waarvan de gaskamers van Auschwitz de “uiterste 
consequentie” zouden zijn.1 Dat Herder betreurde dat de mens zich 
had losgerukt van de natuur, betekent echter volgens Kevin Absillis 
niet dat hij terugverlangde naar ‘een premodern paradijs’. Wel is het 
zo dat Herder droomde van “moderne, homogene naties waarvan 
de smetvrije talen de unieke, in het verleden wortelende ziel zouden 
weerspiegelen”.2 De Polen laten het debat niet aan hun hart komen. 
Zij eren in Herder ook ‘de vriend van de Slavische cultuur.’

Johann Gottfried Herder. [ADVN, VB14607]
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COLLECTIE

het albrecht rodenbach volksch instituut
Een eliteschool voor toekomstige leiders

Op 28 oktober 1941 schreef een vader aan het hoofdkwartier van 
de Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen (NSJV) de volgende 
woorden: “Na de mededeeling van zondag en heden in Volk en Staat 
over het Volksch Instituut, neem ik de eerbiedige vrijheid, onze zoon Jaak 
als kandidaat voor te dragen. Hij is sedert de maand april ingeschreven 
in de rangen van het AVNJ nu NSJV. […] met nationaal-socialistische 
groeten.” Met dit briefje hoopte deze vader zijn zoon te kunnen 
inschrijven aan het Albrecht Rodenbach Volksch Instituut (ARVI). 
Samen met honderden andere kinderen – van over heel Vlaanderen – 
wachtte Jaak echter tevergeefs op de start van een nieuw schooljaar. 
Het ARVI kwam er nooit, niettegenstaande de uitgekiende planning 
en propaganda. In het archief van Walter Bouchery (ADVN AC242) 
vinden we verscheidene sporen terug. Reglementen, statuten, 
leerplannen, namenlijsten en een honderdtal leerlingenfiches wijzen 
onmiskenbaar op het plan om een Vlaamse kaderschool of leiders-
school op te richten naar het model van de Adolf-Hitler-Schulen in 
Duitsland. Onderstaand artikel belicht in eerste instantie de ideeën 
rond de ontwikkeling van een kaderschool, in hoofdzaak gebaseerd 
op het archief van Walter Bouchery.

Walter Bouchery en het NSJV
Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werd de jeugdwerking in 
het radicaal Vlaams-nationale landschap gedomineerd door het Al-
gemeen Vlaamsch Nationaal Jeugdverbond (AVNJ) onder de leiding 
van Edgar Lehembre en de Vlaamsche Jeugd, opgestart met steun 
van de bezetter, onder leiding van Alfons Wachtelaer. Het AVNJ was 
een dochterorganisatie van het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV) 
en wilde zich tot een eenheidsjeugdbeweging ontwikkelen. De 
concurrerende Vlaamsche Jeugd had min of meer dezelfde aspiraties 
en wilde een nieuwe Vlaamse nationaalsocialistische jeugdbeweging 
oprichten door het AVNJ en de Vlaamsche Jeugd te laten samensmel-
ten. Op 8 juni 1941 tekenden Lehembre en Wachtelaer de oprich-
tingsakte van de Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen (NSJV). 
Het NSJV kreeg een jongens- en een meisjeswerking, respectievelijk: 
de Dietsche Blauwvoetvendels (DBV) en de Dietsche Meisjesscharen 
(DMS).

De Dietsche Blauwvoetvendels op kamp, s.d. [ADVN, VFA925, VFA949 en VFA952]



5

Niet iedereen binnen het AVNJ/NSJV was erg opgetogen met deze 
gang van zaken. Zo was Walter Bouchery, een advocaat uit het 
Antwerpse die zich volop engageerde in de Vlaamse jeugdbeweging, 
nogal gekant tegen de oprichting van het NSJV. Hij was een van de 
dienstleiders van de AVNJ-kaderscholen en behoorde samen met 
zijn collega en mededienstleider Steven Debroey tot het opperkader 
van de vernieuwde jeugdbeweging. Beiden waren binnen het NSJV-
Jongerenkwartier in Brussel verantwoordelijk voor het departement 
Kaderscholing en geenszins voorstander van de nieuwe wending. 
Tijdens de onderhandelingen over de stichting van het NSJV orga-
niseerden de twee dienstleiders verscheidene geheime bijeenkom-
sten met enkele andere AVNJ-leiders (zoals Désiré Fagot, Arthur De 
Bruyne en Frans Ketels). Gedurende de ontmoetingen werd er fel 
gediscussieerd over het al dan niet meewerken aan het 
toekomstige NSJV. Bouchery pleitte voor een aanwe-
zigheidspolitiek om te voorkomen dat de Vlaamse 
Jeugdformatie van Wachtelaer de leden van het AVNJ 
zou opslorpen. Iedereen bleek het met zijn zienswijze 
eens, behalve Steven Debroey. Hij nam zijn ontslag 
enkele weken later. Ook Bouchery hield zijn positie niet 
lang meer staande. Enkele maanden later, toen hij zich 
absoluut niet meer kon verzoenen met de richting die 
de NSJV en het VNV uitgingen, volgde hij het voorbeeld 
van Debroey en bood hij eveneens zijn ontslag aan. 
Maar de situatie was allermerkwaardigst. Bouchery bleef 
op post ondanks zijn ontslag. Hij nam het voortouw 
in het verzet tegen de te lakse houding van de VNV- en de NSJV-
leiding tegenover de DeVlag en de SS en de verduitsing die van 
deze kant dreigde. Zijn standpunten groeiden uit tot een collectieve 

Hiernaast: Walter Bouchery op het AVNJ-
Pinksterenkamp, 1941. [ADVN, VFA6018]

Boven:  Na de Putsch van Vilvoorde gingen de intitiatiefnemers elk hun eigen weg. 
[ADVN, D15609(4)]

Onder: In de Nieuwe Orde-gedachte was lichamelijke opvoeding een vorm van arbeid die 
de fysieke en mentale conditie van het lichaam ten goede kwam. Uit de Blauwvoet-uitgave: 
Gymnastiek, atletiek, zwemmen voor kerels (14 tot 18 jaar), s.d. [ADVN, VB15493]



rebellie. Op 14 juni 
1942, tijdens een 
VNV-kaderdag, 
organiseerden 
enkele tientallen 
NSJV-leiders, met 
als initiatiefnemers 
Bouchery, Debroey 
en Remi Piryns, 
de Putsch van 
Vilvoorde. Tijdens 
deze clandestiene 
bijeenkomst on-
dertekenden een 
50-tal leiders een 

manifest waarin zij in opstand kwamen tegen de NSJV-leider 
Lehembre en het VNV zwaar op de korrel namen. De aansto-
kers ijverden voor het behoud van het Groot-Nederlandse en 
christelijke ideaal van de jongeren. De Putsch resulteerde 
finaal in het ontslag van Bouchery en een degradatie voor 
Piryns. Bouchery verdween uiteindelijk niet helemaal van 
het toneel. Hij bleef een centrale rol spelen binnen de col-
laboratiebeweging onder meer als een van de leiders van 
Nederland Eén!, een geheime organisatie binnen het VNV 
die de Groot-Nederlandse gedachte nastreefde.
Het feitelijk einde van het NSJV werd ingeluid in novem-
ber 1943 met het ontslag van Lehembre. De DBV en de 
DMS bleven evenwel apart voortbestaan. De DBV zou 
als eerste het bijltje erbij neerleggen. Slechts een fractie 

van de jongens werkte verder tot het einde van de bezetting als een 
aanhangsel van de meisjeswerking, die op haar beurt onvoorwaarde-
lijk trouw bleef tot aan de bevrijding.

De Leidersschool Albrecht Rodenbach Volksch Instituut
Vanaf het prille begin drukte Staf De Clercq zijn wens uit de AVNJ-
jeugd op te leiden volgens de politieke opvattingen van het VNV. 
Lehembre gaf de jeugdbeweging bijgevolg een wet en statuten 
en besteedde bijzonder veel aandacht aan kadervorming. Naar het 
voorbeeld van Duitsland dat met de oprichting van de Adolf-Hitler-
Schulen een nazi-elite wilde vormen, ontstond er in Vlaanderen 
de idee om kaderscholen op te richten waar jongens tussen 10 en 
18 jaar werden opgeleid tot toekomstige leiders voor de jeugdbe-
weging, de partij of voor militieformaties. De kaderscholing liep 
hiërarchisch volgens de organisatiestructuur van het NSJV. Centraal 
in Brussel werd een Leidersschool ‘Albrecht Rodenbach’ (het ARVI) 
ingericht die moest uitgroeien tot een internaat waar een volledige 
schoolopleiding kon worden gevolgd. In Vlaanderen, Brabant en 
Limburg kwamen kaderscholen voor de opleiding van het regionaal 
kader. Tot slot voorzag men in de 24 gouwen lokale gouwkaderscho-
len. De naam Albrecht Rodenbach verwees uiteraard 

Honderden ouders gaven hun kinderen op voor een opleiding in de 
Vlaamse kaderschool naar het model van de Adolf-Hitler-Schulen. 
[ADVN, D15608(3)]

Het NSJV liet een propa-
gandistisch inschrijvings-
formulier drukken dat op 
grote schaal kon worden 
verspreid. 
[ADVN, D15608(2)]
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naar een van de symbolen uit de late 19de eeuw voor de groeiende 
Vlaamsgezindheid bij jongeren.
Tot aan hun ontslag stonden de dienstleiders Walter Bouchery (tot 
juni 1942) en zijn compagnon Steven Debroey (tot augustus 1941) in 
voor de oprichting en uitwerking van de kaderscholen. Hiervan zijn 
verschillende sporen terug te vinden in het archief. Begin 1941 start-
ten zij met het opstellen van leerprogramma’s voor gouwkaderscho-
len, gebiedskaderscholen en de centrale leidersschool. Men streefde 
ernaar op verscheidene niveaus vendeljongens, gouwinstructeurs 
en gebiedsinstructeurs, gouwleiders of kaderleden bij het (para-)
militaire commando of de marine te vormen. De laatstgenoemde 
opleiding was bedoeld voor een selectief groepje van elitestudenten, 
namelijk de “deugdzame en gehoorzame jongens”, want niet iedereen 
kwam in aanmerking voor een loopbaan in het leiderskader. Naast 
een lesprogramma met taalvakken, wiskunde, geschiedenis en aard-
rijkskunde, was de fysieke training van groot belang. De kinderen 
moesten intens aan hun lichamelijke conditie werken – zoals ook de 
NSJV-ideologie verkondigde – met sport en spel, turnen en han-
denarbeid. Kinderen dreunden liederen op en oefenden intens op 
houding, marcheren en vendelen. Daarenboven droeg de kader-
school tucht, karaktervorming, leidersbeginselen en kameraadschap 
hoog in het vaandel. Tot slot trainde men de kinderen op kaartlezen, 
oriëntatie, rantsoenering en overleven en organiseerde men op 
geregelde tijdstippen trektochten en tentenkampen. Het leerplan 
voorzag eveneens een vervolmakingscursus inzake theorievorming 
over natie, volk en staat, het nationaalsocialisme en de historiek van 
de Dietse beschaving.
In afwachting van de officiële start van de kaderscholen, organi-
seerde de dienst kaderscholing tussen augustus 1941 en juni 1942 
verscheidene pionierskampen. De bewaard gebleven dagordes van 
de kampen verduidelijken dat het ging om weekenduitstapjes of 
een kort weekverblijf. De eerste kampopleidingen gingen door in 
Vlaanderen, op het militair oefenterrein de Polygoon in Brasschaat 
en in Duitsland, in Monschau, waar reeds een SS-opleidingskamp 
was gevestigd. Intussen zocht de dienst kaderscholing naarstig naar 
(liefst afgelegen) locaties om de kaderscholen in onder te brengen. 
In aanmerking kwamen onder meer: het Kasteel Orban in Vilvoorde 

en het Domein Steinhoeve in Schoten. Lesgevers en instructeurs 
werden geselecteerd binnen en buiten het NSJV-kader. Diegenen die 
zich opgaven waren onder meer: Dis Fagot, Roger Lammens, Arnold 
Corstjens, Arthur de Bruyne en Remi Piryns.

De Jonge Nationaalsocialist doopte het Kasteel Orban in Vilvoorde om tot de Albrecht 
Rodenbach-School, herfst 1941. [ADVN, VY900257] 
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Een strenge selectie
In 1941 stelde de dienst kaderscholing de eerste statuten op en voor-
zag het een reglement voor het ARVI. De documenten tonen welke 
opvattingen en ideeën als uitgangspunt dienden. Vooreerst waren 
de voorwaarden tot toelating zeer typerend voor het gedachte- 
goed van de Nieuwe Orde. Enkel jongens met een optimale fysieke 
en psychische conditie, van “Dietschen bloeden” en ouder dan 10 jaar 
werden toegelaten. Jongens met een fysieke handicap, een strafblad 
of van Joodse afkomst weerde men systematisch. Daarenbo-
ven beperkte men per school het aantal leerlingen. Een 
strenge selectie en een medische keuring maakten het 
mogelijk om te beslissen wie de opleiding mocht 
volgen. Orde en netheid, respect en gehoorzaam-
heid droegen het reglement van de kaderschool, 
rebellie of slecht gedrag was ongepast.
Het archief bewaart eveneens de eerste fictieve 
begroting voor het ARVI alsook het financieel 
dagboek van de pionierskampen. Hieruit blijkt dat 
de financiële situatie niet altijd in balans verkeerde. 
Wat de begroting voor de centrale leidersschool betrof, 

groeiden de uitgaven voor de wedden, het onderhoud, het meubilair, 
het lesmateriaal en de huur van gebouwen uit tot een astronomisch 
bedrag. De inkomsten daarentegen, waaronder het inschrijvingsgeld 
(100 Belgische frank per leerling), leken eerder onvoldoende. Als op-
lossing werd er gezocht naar aandeelhouders die konden investeren 
in deze prijzige onderneming.
Einde 1941 startte de dienst kaderscholing een campagne om jon-
gens voor het ARVI te ronselen. Een folder met inschrijvingsformulier, 
die over heel Vlaanderen zou worden verspreid, lichtte het principe 
van de school en de inschrijvingsvoorwaarden toe. Het pamflet was 

geïllustreerd met tal van foto’s van jongens in militaristische stijl. 
Daarnaast werden de nationaalsocialistische propagan-

dakanalen ingezet. Op 27 oktober 1941 verscheen een 
advertentie in Volk en Staat, waarin het ARVI kort werd 

toegelicht. In het huisblad van het NSJV, De Jonge 
Nationaalsocialist, kwam een uitgebreid verslag van 
een pionierskamp in Vilvoorde. Het Kasteel Orban 
kreeg voortaan de naam Albrecht Rodenbach-

School. Verder gingen gouw- en gebiedsleiders in 

Theorievorming omtrent de NSJV-ideologie was een onderdeel van het leerprogramma, 
Albrecht Rodenbach-School Vilvoorde, s.d. [ADVN, VFA1058 en VFA1059]

Als kenteken kreeg de kaderschool een gestileerde blauwvoet. De speld werd 
gedragen door de leiding van het NSJV, s.d. [ADVN, VVO397]
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Bronnen bij deze bijdrage:
Br. De Wever, Greep naar de macht. 
Vlaams-nationalisme en Nieuwe orde. 
Het VNV 1933-1945, Tielt, 1995; S. Jans, 
De Dietsche Meisjesscharen 1940-1944, 
onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 
Brussel, 1999; J. Belis, De Vlaams-na-
tionalistische jeugdbewegingen voor en 
na de Tweede Wereldoorlog. Doorstart of 
nieuw begin? 1945-1961, onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling, Antwerpen, 

2006; Br. De Wever, Algemeen Vlaamsch Nationaal Jeugdverbond (AVNJ), in: NEVB, Tielt, 
1998, pp. 259-260; Br. De Wever, Dietsche Blauwvoetvendels (DBV), in: NEVB, Tielt, 1998, pp. 
948-949; Volk en Staat, 1941; De Jonge Nationaalsocialist, 1941; BE ADVN AC242 Archief Walter 
Bouchery D15608(2-3).

heel Vlaanderen op zoek naar toekomstige leerlin-
gen. Het resultaat was dat honderden kinderen zich 
inschreven. In het archief bevinden zich verscheidene 
naamlijsten met kandidaten en een honderdtal 
inschrijvingsfiches met foto’s van mogelijke toekom-
stige leerlingen. Uit deze documenten blijkt dat men 
kinderen van over heel Vlaanderen op het oog had. 
Afgaande op het beroep van de ouders, dat eveneens 
staat vermeld op de persoonsfiche, zien we dat de 
overgrote meerderheid van kinderen afkomstig was 
uit een middenklasse van ambachtslui, nijveraars, 
onderwijzers en be-
dienden. Opvallend is 
wel dat niet iedereen 
een rechtstreekse 
link vertoonde met 
het NSJV, VNV of een 
andere nationaalsocia-
listische organisatie.

Waarom het ARVI 
uiteindelijk nooit werd 
gerealiseerd, blijft een 
open vraag. Allicht 
wogen de interne 
strubbelingen in het 
NSJV te veel door en 
kan het financiële 
aspect een bezwaar 
geweest zijn. De 
verduitsing vanuit het 
kamp van de bezet-
ter zal eveneens een 
verlammend effect 
gehad hebben op de schoolwerking. Daarenboven was het onge-
twijfeld moeilijk om in die korte tijdsspanne een effectief werkende 
instelling uit te bouwen. Tot slot kan het ontslag van Walter Bouchery 
ertoe bijgedragen hebben dat de plannen rond de uitbouw van een 
centrale leidersschool tijdelijk in de koelkast werden gezet. [sg]

Getuigschrift voor een NSJV-ploeglei-
der uitgeschreven door de leiders-
school Albrecht Rodenbach, 1943. 
[ADVN, VDP38]

Geschiedenis vertellen, het kan op vele manieren. Zo ook met dit 
filmpje. Ga kijken: vimeo.com/advn
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Een naam met Vlaamse klank: Wies Pée 
was één van de markantste hedendaagse 
componisten en musici. Hij behoorde tot 
de generatie van volksgerichte liedcompo-
nisten die de fakkel van Emiel Hullebroeck 
en Remi Ghesquière had overgenomen. 
Wies Pée werd geboren op 13 juli 1911 in 
Dendermonde, waar hij zijn eerste muzikale 
opleiding genoot in de stedelijke muziekaca-
demie. Hij ging studeren aan het Lemmens-
instituut in Mechelen en aan de Gentse uni-
versiteit. Hij kreeg er les van professor Floris 
Van der Mueren, Lodewijk Mortelmans en 
Paul Gilson. Pée was een overtuigd Vlaams-
nationalist en engageerde zich enthousiast 
voor het Oost-Vlaamse Algemeen Katholiek 
Vlaamsch Studentenverbond alsook voor het 
Verbond van Dietsche Nationaal Solidaristen 

(het Verdinaso van 
Joris Van Severen). 
Zijn Vlaams radicaal 
gedachtegoed 
leunde sterk aan bij 
het pangermanisme, 
wat ook tot uiting 
kwam in zijn opvat-
tingen over het 
beschermen van de 
nationale muziek.
Voor de oorlog 
gaf Pée muziekles 
aan de rijksmiddelbare scholen van Gent, 
Blankenberge, Brussel, Alsemberg en Leuven. 
In 1937 kreeg hij de opdracht om een Oost-
Vlaams Willemsfondsorkest op te richten 
en een liederenbundel samen te stellen. 

Die laatste kwam er echter niet. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog doceerde Pée aan het 
conservatorium van Gent en nam hij deel 
aan een studiereis naar Duitsland over volks-
liederen. Na de oorlog werd hij veroordeeld.
In 1949 werd Pée organist in de Sint-Pieters-
kerk in Leuven. Zijn adoratie voor de muziek 
van Johan Sebastian Bach bracht hem tot de 
oprichting van twee zangkoren. Het eerste 
koor was een onderdeel van de Leuvense 
volksdansgroep De Kegelaar en trad naar 
voren onder de naam De Minestrelen. Het 
repertorium van dit koor bestond hoofdza-
kelijk uit Vlaamse koormuziek. Omdat het 
geen muziek uit de renaissance of barok 
uitvoerde, stichtte Pée een tweede koor, 
de Bachvereniging. De Leuvense Bachver-
eniging groeide uit tot een internatonaal 
beroemd koor. Pées benoeming tot organist 
van de Sint-Amanduskerk in Antwerpen 
luidde het einde in van alle kooractiviteiten. 
Vanaf 1955 werd hij terug benoemd als le-

wies pée
Een eeuw zingen voor Vlaanderen

UIT HET ARCHIEF

Het symfonisch orkest van het Oost-Vlaamsch Verbond van 
Willemsfonds-afdeelingen gaf op zondag 26 maart 1939 in 
Gent een concert ten voordele van de boekerijen. 
[ADVN, AC959]
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raar muziekpedago-
gie aan de Brusselse 
normaalschool het 
Sint-Thomasinsti-
tuut. Ook werd hij 
steeds meer ge-
vraagd op activitei-
ten van Europeade, 
de Dag van het 

Vlaamse lied en het Algemeen 
Nederlands Zangverbond. Als 
dirigent stond hij graag voor 
een groot publiek. Hij was 
bovendien één van de eerste 
naoorlogse dirigenten van de 
Vlaams Nationale Zangfeesten. 
Op muzikaal gebied had Pée een 
uitgesproken voorkeur voor het 
klassieke Vlaamse lied. Hij pleitte 
jaren aan een stuk om enkel 
klassieke strijd- en volksliederen 
te brengen op de Vlaams Natio-
nale Zangfeesten.

Continu zocht Pée naar nieuwe 
middelen en methoden om mu-
ziek toegankelijk te maken voor 
een breed publiek. Zijn lessen 
muziekpedagogie kregen door 
zijn persoonlijke opvattingen 
een bijzonder karakter. Hij loof-

Bronnen bij deze bijdrage:
ADVN AC959 Wies Pée ; J. Hardy & M. De Moor, Pée, Wies, 
in: NEVB, Tielt, 1998, p. 2405 ; J. van Rooy, Wies Pée, in: 
Vlaanderen, nr. 123, 1971, pp. 455-456 ; I. Cornelis & O. 
Waegeman, Wies Pée, in: Vlaanderen, nr. 188, 1982, p. 117 ; 
P. Klein, Wies Pée, in: Vlaanderen, nr. 234, 1991, pp. 41-42.

Wies Pée, s.d. [ADVN, AC959]

de de kunst van improvisatie en plaatste het 
gevoel voor ritme centraal. Zijn composito-
rische aanleg blijkt uit de talrijke publicaties 
van liederen, orgel-, koor- en pianowerken. 
Hij stierf op 2 mei 1990 en werd 80 jaar oud. 
Het archief van Wies Pée werd in 2013 aan 
het ADVN overdragen. Het omvat briefwis-
seling en stukken betreffende De Kegelaar, 
de Bachvereniging en de Vlaams Nationale 
Zangfeesten, alsook affiches, muziekboeken, 
partituren, foto’s en programmaboekjes. [sb]

Partituur van het lied 
Jeugd van Vlaanderen van 
Wies Pée. 
[ADVN, AC959]

Wies Pée gaf als musicoloog geregeld voor-
drachten. Onder meer hier over Peter Benoit, 
wiens opvattingen over nationale muziek hij 
deelde. [ADVN, AC959]
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reimond kimpe
Een Nederlandse kunstschilder met Vlaamse roots

UIT DE BEELDBANK

In 1945 tekende Reimond Kimpe in een 
Zeeuws-Vlaams interneringskamp, genaamd 
‘De Witte Driehoek’, de kruisweg van Jezus 
Christus. Met houtskool verbeeldde hij al-
licht zijn eigen kruisweg die hij onderging in 
de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. De 
veertien ingekaderde tekeningen werden 
in 2014 door Jo Valgaeren aan het ADVN in 
bruikleen gegeven en zijn inmiddels gedigi-
taliseerd.

Reimond Kimpe, die meer dan de helft van 
zijn leven doorbracht in Zeeuws-Vlaanderen, 
was van origine een Vlaming. Hij werd 
geboren in Gent (1885) en liep school aan 
het Gentse atheneum waar hij voor het eerst 
in aanraking kwam met flamingantische 
invloeden. Later, aan de Technische Hoge-
school in Gent waar hij op aanraden van zijn 
ouders een opleiding bouwkunde volgde, 
kwam hij in contact met Julius Mac Leod en 

diens radicale Vlaamsge-
zinde studentenkring Ter 
Waarheid. Hieruit groeide 
een sterke voorliefde voor 
de Groot-Nederlandse ge-
dachte. Maar Kimpe koes-
terde ook ambities op het 
literaire terrein en op het 
gebied van de schilder-
kunst. Tussen het studeren 
door werkte hij mee aan 
het door Maurits Sabbe 
uitgegeven studenten-
weekblad De Blauwvoet en 
later schreef hij in Nieuw 
Leven, het tijdschrift van 
Paul Gustave van Hecke, 
en de Noord-Nederlandse 
Nieuwe Gids. Verder liet 
Kimpe zich in de vroege 
jaren 1900 inspireren door 
de Vlaamse expressionis-
ten en vrienden Frits Van 
den Berghe en Gustave 
De Smet. Hij bezocht gere-
geld het kunstenaarsdorp 

Sint-Martens-Latem en verkeerde in kun-
stenaarskringen met de schilders Valerius 
De Saedeleer, George Minne, Gustave Van 
de Woestyne en Constant Permeke. Na het 
behalen van zijn ingenieursdiploma, in 1909, 
ging Kimpe naar Lier om er te werken in de 
wegenbouw. Hij raakte er bevriend met Felix 
Timmermans en Antoon Thiry. Het was de 
periode waarin hij zijn schrijftalent verder 
ontplooide, alsook de strijd voor de Vlaamse 
ontvoogding volop ter harte nam.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog raakten 
Kimpes Vlaamse idealen meer en meer 
geradicaliseerd. In oktober 1914 werd hij in 
Gent benoemd tot secretaris van de radicale 
activistische groep Jong-Vlaanderen. Terug 
in Lier zorgde hij ervoor dat de plaatselijke 
afdeling van het Algemeen-Nederlands 
Verbond uitgroeide tot een steunpilaar van 
deze jong-Vlaamse actie. Na de oorlog werd 
Reimond Kimpe zwaar afgerekend op zijn 
activiteiten en engagementen. Zijn lidmaat-
schap in de Raad van Vlaanderen en zijn be-
noeming als docent aan de vernederlandste 
Technische Hogeschool in Gent zorgden er-
voor dat hij door het gerecht bij verstek werd 
veroordeeld tot de doodstraf. Kimpe vluchtte 
met zijn vrouw Clarisse Van Meerhaeghe en 
zijn zoon naar Nederland en vestigde zich na 
enige tijd in Middelburg. Enkele jaren werkte 
hij er als aannemer voor zijn eigen bouwbe-
drijfje. Maar in 1923 – toen 38 jaar oud – koos 
Kimpe na een langdurige ziekte, voluit voor 
de schilderkunst. Hij leerde zichzelf tekenen 
en schilderen naar het voorbeeld van zijn 
Latemse vrienden en liet zich inspireren door 
het Zeeuwse leven: de zee, havens, matrozen, 
oude huizen, boeren in traditionele kleder-

Zelfportret, 1948.
[ADVN, VQT11/30]
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Bronnen bij deze bijdrage: K. Van Hoorick & P. van Hees, 
Kimpe, Reimond J.P., in: NEVB, Tielt, 1998, pp. 1716-1717 ; W. 
Enzinck, Reimond Kimpe, schilder van het wezen der dingen, 
Antwerpen, 1971 (Vlaamse Toeristische Bibliotheek, nr. 134) ; 
J. Florquin, Ten huize van ... : ontmoetingen met Vlaamse 
kunstenaars en andere vooraanstaanden, Leuven, 1966 (Keur-
reeks van het Davidsfonds, nr. 103) ; J. Florquin, Reimond 
Kimpe, in: Ons Erfdeel, jg. 14, 1971, nr. 4, pp. 118-121 ; 
https://rkd.nl/explore/artists/44357 (april 2015) ; H. Van 
Den Donck & K. Verboeket, De gulden middenweg. Reimond 
Kimpe 1885-1970, Laren-Middelburg, 1997.

dracht en talrijke landschappen met molens. 
Een nieuwe expressionistische schilder was 
opgestaan. Tijdens de jaren 1929 en 1932 
verbleef Kimpe meerdere keren in Parijs en 
maakte hij er kennis met Pablo Picasso, Marc 
Chagall, Georges Braque en de Nederlandse 
kubist Otto van Rees. Ook werd hij lid van de 
Parijse kunstvereniging Les Surindépendants 
en exposeerde hij met hen samen.

De Tweede Wereldoorlog bracht voor 
Kimpe een onverwachte wending. Bij het 
bombardement van Middelburg, op 17 mei 
1940, werd Kimpes atelier volledig verwoest; 
meer dan 200 van zijn werken gingen in de 
vlammen op. Toch bleef hij schilderen, de 
hele oorlog lang. Het persoonlijk drama was 
niet alleen een keerpunt voor zijn artistieke 
ontwikkeling, de oorlog maakte ook zijn 
oude politieke idealen wakker. Zo verklaarde 
hij zich opnieuw openlijk trouw aan het 
flamingantisme en stak hij zijn pro-Duitse 
sympathieën niet onder stoelen of banken. 

In mei 1940 ondertekende hij de Groot-
Nederlandsche Verklaring en sprak hij zich uit 
als voorstander van een “Groot-Nederlandse 
gemeenschap in een herordend Europa”. Na 
de oorlog werd Kimpe als verdachte van 
collaboratie ondergebracht in het inter-
neringskamp van Rilland-Bath (vandaag 
Reimerswaal-NL). We weten niet hoelang hij 
verbleef in deze penitentiaire instelling, die 
werd opgericht door de Nederlandse staat 
om collaborateurs te resocialiseren. Hoe 
ook, de uitkomst van de oorlog had geen 
invloed op zijn artistieke talent, maar drukte 
er wel zijn stempel op. Tijdens zijn verblijf 
in het kamp ‘De Witte Driehoek’ tekende 
hij verder en vervaardigde hij onder meer 
deze kruisweg. De tekeningen behoren tot 
een indrukwekkende serie van religieuze 
taferelen die hij in deze periode vervaar-
digde, waaronder ook de Apocalyps en een 
studie van de Evangeliën. De stijl van Kimpes 
werken werd na de Tweede Wereldoorlog 
geleidelijk aan beïnvloed door het kubisme, 

wat zorgde voor strakkere, gestileerde lijnen 
en fellere, modieuzere kleurcontrasten. De 
typische Zeeuwse thema’s maakten plaats 
voor meer universele voorstellingen, soms 
wat verder af van de realiteit. Abstractie en 
geabstraheerde portretten voerden vanaf 
dan de boventoon. Kimpe overleed in een 
verzorgingstehuis in Goes in 1970 op 84-ja-
rige leeftijd en werd begraven in Veere, naast 
zijn vrouw. [sg]

Een kruisweg telt traditiegetrouw veertien staties. Hier 
afgebeeld: statie 1 - Jezus wordt ter dood veroordeeld, statie 
5 - Simon van Cyrene helpt het kruis dragen en statie 8 - Jezus 
troost de wenende vrouwen. [ADVN, Archief Reimond Kimpe]
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de traumatische helderheid van het verleden

WETENSCHAPPELIJKE TIJDINGEN

Wij leven met z’n allen in een snelle tijd. 
Maar dat is niet nieuw: de stoommachine 
werd gewoon machine, de machine werd 
gewoon technologie. Technologie wordt nu 
gewoon cybernetica, wij passen ons gewoon 
aan, Geschwindigkeit heet het in onvertaal-
baar Duits. Viermaal wordt hier het begrip 

‘gewoon’ gebruikt, omdat het noodzakelijk 
maar niet vanzelfsprekend is: men moet er 
aan wennen.
Die vanzelfsprekendheid is een product van 
het vergeten, stelt de Vlaamse essayist en 
prozaïst Stefan Hertmans (°1951), zij staat 
haaks op de traumatische helderheid van 
het geheugen, een trauma waarvan men 
anderzijds moet genezen.1 Genezen en toch 
de helderheid zelf bewaren, dat tekent de 
opdracht van de geschiedschrijving. Herden-

kingsjaren van belangrijke gebeurtenissen 
vormen de gelegenheid waarbij de histo-
rici een overvolle wachtzaal van onrustige, 
weetgierige patiënten moeten bedienen. 
Het voorbije jaar was er zo een, vanwege de 
herdenking van het begin en het verloop 
van de Eerste Wereldoorlog. En het huidige 
jaar is er ook een: Napoleon en Waterloo 
voor heel Europa en de wereld, het begin 
van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 
onder Willem I van Oranje-Nassau België en 
Nederland. Dat laatste gold echter blijk-
baar alleen voor het ‘Vlaamse’ deel van het 
huidige koninkrijk België, want “Le roi déchu 
des Pays-Bas disparaît des radars en territoire 
wallon et bruxellois”.2 Het perspectief is na-
tuurlijk verschillend in Vlaanderen, niet in de 
laatste plaats onder invloed van de Vlaamse 

beweging en het sluimerende orangisme.
In De taalpolitiek onder Willem I en Leopold I: 
een review van recent historisch onderzoek 
stelt Gita Deneckere vast dat de commu-
nautaire breuklijn, tweehonderd jaar na de 
oprichting van het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden, nog steeds een ruime invloed 
uitoefent op de politieke actualiteit in België. 
Toch blijkt dat de taalpolitiek van Willem I 
geen beslissende rol heeft gespeeld in diens 
eenmakingspolitiek van de Noordelijke en 
de Zuidelijke Nederlanden noch in de desin-
tegratie tussen het Noorden en het Zuiden.
Bij haar onderzoek naar de stand van de his-
toriografie m.b.t. de taalpolitiek van Willem I 
en de rol van die taalpolitiek als instrument 
van natievorming, stelt Deneckere een 
opvallende accentverschuiving vast: niet de 
historici maar vooral de taalkundigen blijken 
aan zet te zijn. Daarenboven merkt zij op dat 
de samenhangende kijk op de geschiedenis 
van het Noorden en het Zuiden veel minder 
wordt nagestreefd dan een paar decennia 
geleden: in de historiografische hausse n.a.v.  
de millenniumherdenking van het Verenigd 
Koninkrijk in het Noorden blijft de Belgische 
factor een blinde vlek.
Gita Deneckere, die vijf jaar geleden een 
standaardwerk publiceerde omtrent Leopold I, 
de eerste koning van België3, vergelijkt de 
taalpolitiek van Willem I met die van Leopold I: 
Willem kaderde zijn taalpolitiek in zijn 
staatsnationalistische visie, twee decen-
nia later toonde Leopold een “romantische 
gevoeligheid” voor het “taalnationalisme van 
de Vlaamse beweging”.

De inauguratie van koning Willem I in Brussel op 21 septem-
ber 1815. [ADVN, VC1921]
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Het taalnationalisme en het politiek natio-
nalisme in de Vlaamse beweging ontwik-
kelden hun eerste convergentiepunt in het 

‘activisme’ tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
Omtrent het activisme bestaat een om-
vangrijke historiografie, zowel in de lokale 
geschiedschrijving als in de algemene, regio-
overstijgende studies en publicaties. In deze 
laatste wordt de rode draad hoofdzakelijk 
bepaald door de wijze waarop de activisten 
de samenwerking met de bezetter hanteer-
den om binnen de Belgische institutionele 
context de hefbomen van de nationale poli-
tieke besluitvorming naar zich toe te halen: 
de Raad van Vlaanderen, de Commissie van 
Gevolmachtigden, de Commissie van Zaak-
gelastigden. Maar dat streven naar politieke 
en administratieve macht ontwikkelde zich 
uiteraard ook op het lokale niveau, waar de 
activisten poogden om eigen kandidaten te 
laten benoemen op de post van burgemees-
ter. Zoals Jan Naert beschrijft in Burgemees-
ters en activisme tijdens en na Wereldoorlog 
I (1914-1921), verkoos de Duitse bezetter in 
de regel – vanwege het behoud van rust en 
orde – echter de continuïteit van het lokale 
bestuur. Waar dat niet mogelijk bleek, hield 
de bezetter alleszins het initiatief in eigen 
handen, waardoor de activisten er vaak niet 
in slaagden om hun eigen kandidaten te 
laten benoemen.
Uit de analyse die Jan Naert maakte op 
basis van de zuivering die door de Belgische 

overheid na de Eerste Wereldoorlog werd 
uitgevoerd, blijkt dat het aantal burgemees-
ters dat effectief van activisme kon worden 
beschuldigd zeer beperkt was. Daarenboven 
stelt de auteur dat “de houding van burge-
meesters ten aanzien van de Duitse bezetter 
weinig gebaat is bij een dichotoom denkkader 
van collaboratie en verzet”.
Het streven naar ‘culturele autonomie’ maakt 
niet alleen deel uit van het identiteitsbesef 
van een gemeenschap, het motiveert tevens 
een essentiële stap op het pad van de natie-
vorming. Parallel met Miroslav Hrochs Social 
preconditions of national revival in Europe4, 
zou men kunnen spreken over de ‘cultural 
preconditions’. In Vlaanderen moest die auto-
nomie na de Tweede Wereldoorlog wettelijk 
worden afgedwongen binnen de unitaire 
Belgische staatsstructuur, waarin het Frans 
nog de dominante plek innam. In ‘Tot bevor-

dering van de Nederlandstalige filmcultuur’. De 
invoering van een Vlaams filmproductiebeleid 
(1945-1965) schetst Gertjan Willems hoe, via 
de ‘Belgische weg’, een specifiek, Neder-
landstalig filmproductiebeleid tot stand kon 
komen in Vlaanderen.
Ofschoon de hoofdlijnen zich voltrokken 
langs de economische methode – financiële 
steunmaatregelen aan de filmproductie 
en -verspreiding in België –, konden de 
Vlaamse onderhandelaars bij de oprichting 
van het Belgisch Filminstituut verkrijgen 
dat het nieuwe instituut een tweeledige 
structuur verwierf. Het hek was nu wel van 
de dam: het Vlaamse streven naar culturele 
autonomie, aldus Gertjan Willems, mondde 
uit in het Koninklijk Besluit van 14 november 
1964 tot bevordering van de Nederlandse 
filmcultuur, wat de start betekende van de 
systematische en selectieve, cultureel gemo-

Commissie van Gevolmachtigden, het uitvoerend orgaan van 
de Raad van Vlaanderen.
Zittend v.l.n.r.: August Borms, Josuë De Decker, Alfons Jon-
ckx, Achiel Brijs, Pieter Tack, Florimond Heuvelmans, Emiel 
Ver hees, Telesphorus Vernieuwe ; Staande v.l.n.r. Ferdinand 
Brulez, Leo Meert en Karel Heynderickx. [ADVN, VFAY278]
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tiveerde filmproductiesteun in Vlaanderen. 
De begunstigende houding van de ‘Belgi-
sche’ ministers (of staatssecretarissen) van 
Nederlandse Cultuur zouden de noodzake-
lijk spreekwoordelijke duw in de rug bieden 
voor die evolutie. Die resultaten waren niet 
vanzelfsprekend: de wettelijk afdwingbare 
culturele autonomie ontstond immers pas 
door de grondwet van 1970.

Op 18 maart 1886 leidde de herdenking van 
de Commune van Parijs (18 maart 1871) in 

Luik tot een oproer onder de werklieden. De 
daaropvolgende dag brak een algemene sta-
king uit die zich verspreidde over het gehele 
industriële bassin van Wallonië. Tijdens de 
dagenlange confrontaties tussen de orde-
diensten en de gewelddadig revolterende 
werklieden vielen uiteindelijk eenentwintig 
doden en een veelvoud aan gewonden. 
De schok van 1886 trilde hevig na in alle 
geledingen van de Belgische maatschappij 
en leidde tijdens de daaropvolgende decen-
nia tot een sociaal-politiek 
bewustzijn en tot structuren 
en inzichten die – op lange ter-
mijn – de voorwaarden zouden 
scheppen voor het ontstaan 
van de Belgische welvaarts-
staat. De spreekwoordelijke 
dag-na-1886 was “un premier 
pas, encore bien hésitant, vers le 
Welfare State”.5

Wat in Wallonië voortaan niet 
meer lukte, kon nog wel in 
Vlaanderen, waar het socialis-
me in 1894, bij de eerste verkie-
zing met algemeen meervou-
dig stemrecht (voor mannen), 
geen electorale doorbraak 
kon afwingen. Ondanks het 
dwingend kerkelijk imperatief 
van de onvoorwaardelijk poli-
tieke eenheid onder gelovigen, 
slaagde een ‘alternatieve’ agi-
tatie van christendemocraten 
en flaminganten er wel in om 
met enig electoraal succes een 
dissidente politieke beweging 
op gang te brengen, buiten het 
socialisme om. [fjv]

Minister van Nederlandse Cultuur Renaat Van Elslande (1961-
1965 en 1966-1968) realiseerde het Koninklijk Besluit van 
10 november 1964 ‘tot bevordering van de Nederlandstalige 
filmcultuur’. [ADVN, VFB2017/1]

(1) S. Hertmans, Oorlog en terpentijn, Amsterdam, 2013, pp. 
25-26.
(2) P. Havaux, Guillaume le Maudit, roi en Flandre, in: Le Vif, 
nr. 34, 22 augustus 2015, pp. 39-45.
(3) G. Deneckere, Leopold I. De eerste koning van Europa, 
Antwerpen, 2011.
(4) M. Hroch, Social Preconditions of National Revival in 
Europe. A comparative Analysis of the Social Composition 
of Patriotic Groups among the Slammer European Nations, 
Cambridge, 1985.
(5) M. Bruwier, C. Desame, N. Caulier-Mathy & P. Gérin, 1886. 
La Wallonie née de la grève?, Brussel, 1990, p. 15.

Almanak der Christene Volkspartij 1897. 
[Collectie Frans-Jos Verdoodt]
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Op 16 oktober organiseert het 
ADVN opnieuw een dialoog. Deze 
keer verwelkomen we Georges 
Wildemeersch, de oprichter van het 
Studie- en Documentatiecentrum 
Hugo Claus aan de Universiteit Ant-
werpen. Onlangs verscheen van hem 
de biografie ‘Hugo Claus. De jonge 
jaren’, waarin de jeugd van de auteur 
tussen 1942 en 1949 centraal staat.

Werpen de oorlogsjaren licht op 
het werk van Hugo Claus?
Hugo Claus was elf jaar toen de 
oorlog uitbrak en vijftien toen hij 
voorbij was. Zelf zei Claus ooit dat 
zijn jeugd de kurk was waarop zijn 
schrijverschap dreef: “Op je 17de, 
18de jaar met nog wat nasleep van de 
puberteit is vrijwel alles gebeurd. De 
grote basistrekken liggen dan vast, je thema’s 
en gevoelens ook. Al de rest, wat later komt, 
zijn variaties daarop. Ik hoef dus geen indruk-
ken meer op te doen of mensen te leren kennen 
om te kunnen schrijven. Dat reservoir zit al 
boordevol. Als ik toch een toevallige ontmoe-
ting in mijn schrijven verweef, gebeurt dit via, 
via veel vroeger.”
In zijn lezing probeert Georges Wilde-
meersch een antwoord te geven op enkele 
intrigerende vragen. Hoe heeft zich uit de 
knaap, die tijdens de Tweede Wereldoorlog 

dialoog in het advn colloquium wereldoorlog i

Vrijdag 16 oktober 2015, 14u30
Georges Wildemeersch, 

Werpen de oorlogsjaren licht op het werk
van Hugo Claus?

Zaterdag 14 november, 9u30-13u30
Locatie: Vredescentrum, 

Lombardenvest 23, 2000 Antwerpen
Inkom: 5 euro

Meer info en inschrijven: 03-226 36 32 of
antwerpen@masereelfonds.be

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

lid was van de Nationaal-Socialistische 
Jeugd Vlaanderen, de schrijver ontwikkeld 
die algemeen bekend staat als boegbeeld 
van de vrijzinnige, progressieve intelligentsia 
in Vlaanderen? Hebben de kunst en de litera-
tuur een rol gespeeld in die ontwikkeling, zo 
ja, welke? Wat heeft Claus aangevangen met 
zijn jeugdige fascinatie voor de geschiedenis 
van Vlaanderen en voor Vlaamse helden-
figuren? Is zijn vroegtijdige politieke betrok-
kenheid van invloed geweest op zijn latere 
houding tegenover de problematiek van het 
engagement? [gw]

De storm herdenkingen, studiedagen, 
tentoonstellingen, boekuitgaven, wandelin-
gen, lezingen en concerten naar aanleiding 
van 100 jaar Eerste Wereldoorlog is gaan 
liggen. Hoe de Grote Oorlog de geschiedenis 
van de arbeidersbeweging en de Vlaamse 
beweging beïnvloedde en wijzigde bleef bij 
al dat geweld onderbelicht. Het ADVN, het 
Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, 
het Dacob-Archief en Bibliotheek voor de 
studie van het Communisme, het Masereel-
fonds Antwerpen en het Vredescentrum 
van de Provincie en Stad Antwerpen slaan 
de handen in elkaar om een deel van deze 
geschiedenis in kaart te brengen. Het verzet 
tegen de oorlog staat daarbij centraal.
Emeritus hoogleraar geschiedenis van de 
Universiteit Gent en eregouverneur van 
Oost-Vlaanderen Herman Balthazar, doctor 
in de geschiedenis en oprichter van het 
ADVN Frans-Jos Verdoodt en doctor in de ge-
schiedenis en lid van Power in History-Centre 
for Political History Vincent Scheltiens delen 
hun recente inzichten uit het historisch 
onderzoek. Respectievelijk spreken ze over 
de rol die Camille Huysmans als secretaris 
van de Tweede Internationale speelde, over 
de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog 
voor de Vlaamse beweging en over radicaal-
linkse groepen voor en na de Eerste Wereld-
oorlog. [sl]

KORT
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‘nieuws van de groote oorlog’ gaat online

KORT

vernieuwde kapelanij alveringem

Op 11 september 2015 werd in Alverin-
gem het museum Kapelanij Verschaeve, 
Alveringem in de Groote Oorlog feestelijk 
geopend. De voormalige kapelanij, waar 
Cyriel Verschaeve van 1911 tot 1939 
heeft gewoond, kreeg in de afgelo-
pen maanden een opfrisbeurt en een 
nieuwe, hedendaagse museale invulling. 
Rond en in het gebouw komt de bezoe-
ker in drie delen meer te weten over de 
verschillende aspecten van Alveringem 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. In het 
eerste luik van het museum gaat de 
aandacht naar alle WOI-sites in Alveringem 
en de onmiddellijke omgeving. Hierna komt 
in het tuinpaviljoen het zogenaamde ‘Aller-
Retour’-verhaal aan bod over Alveringem als 
knooppunt tussen het IJzerfront en het hin-
terland. In de voutekamer van de kapelanij 
ten slotte ligt de focus op de figuur van Cy-

riel Verschaeve. Daarbij wordt niet alleen Ver-
schaeves rol als oorlogspriester belicht, maar 
wordt ook ingegaan op zijn rol in de Vlaamse 
beweging en zijn verregaande radicalisering 
tijdens en tussen beide Wereldoorlogen. Het 
museum werd, in opdracht van de gemeente 
Alveringem, gerealiseerd door Exponanza 

in samenwerking met het ADVN en de 
vzw Kapelaan Verschaeve. Het ADVN 
bewaart het omvangrijke fonds Cyriel 
Verschaeve (BE ADVN AC460) en leverde 
inhoudelijk advies bij de museumtek-
sten en een indrukwekkende hoeveel-
heid illustratiemateriaal. Bij de opening 
van het museum werd ook de nieuwe 
website van de vzw Kapelaan Verschae-
ve voorgesteld (www.cyrielverschaeve.
eu). Naast informatie over de vzw en 
haar activiteiten gaat de website aan 
de hand van een aantal webexposities 

dieper in op het leven van Verschaeve. [tc]

Voor meer informatie over het museum kan 
u terecht bij de Kapelanij:
St. Rijkersstraat 22, 8690 Alveringem
058 - 62 55 31
[www.oorlogserfgoedalveringem.be]

Twee jaar geleden startte het Vlaams Insti-
tuut voor Archivering (VIAA), samen met 
Faro, Packed en de Vlaamse Erfgoedbibio-
theek, een grootschalig digitalisatieproject 
voor de oorlogspers van 1914-1918. Het 
project ‘Nieuws van de Groote Oorlog’ digitali-
seerde de frontpers van dertien bewaarin-
stellingen. Het ADVN, partner in dit project, 
leverde een 4500-tal kranten, tijdschriften en 
frontblaadjes, goed voor ongeveer 18 000 
pagina’s leesvoer. Vandaag kunt u alle gedigi-
taliseerde pers – in totaal om en bij de 900 
titels – samen consulteren op de bezoekers-
website: www.nieuwsvandegrooteoorlog.be. 

De kranten en tijdschriften zijn volledig 
doorzoekbaar op tekst dankzij de toepassing 
van OCR-software. Bovendien kan er geo-

grafisch gezocht worden op kaart. Tot slot is 
de website verrijkt met blogs en foto’s, die 
geregeld worden geactualiseerd. [red]
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vlaams brabant drinkt
Bier-en jenevercultuur sinds 1800

heldenhulde

stem nu uw favoriete 
video’s naar 2115

In opdracht van de Vlaamse overheid werkt 
het ADVN aan een project over Heldenhulde: 
de wijze waarop tijdens en na WO I een 
aantal gesneuvelden, vaak met een Vlaamse 
overtuiging, werden geëerd met een pas-
sende grafsteen. Er komt een inventaris van 
de ooit verwezenlijkte Heldenhuldezerkjes 
en een stand van zaken van het huidige nog 
resterende erfgoed. Voorts wordt de his-
torische achtergrond onderzocht; waarbij en-
kele graven en gesneuvelde soldaten in case 

Met de voorstelling van het boek Vlaams-
Brabant drinkt. Bier- en jenevercultuur sinds 
1800 op zaterdag 24 oktober 2015 in het 
stadhuis van Diest, wordt een project 
afgerond dat de provincie Vlaams-Brabant 
heeft uitgewerkt samen met het ADVN, 
het Amsab-ISG, het KADOC-KULeuven, het 
Liberaal Archief en het Openbaar Kunstbezit 
Vlaanderen. Het project onderzocht het be-
lang van productie, distributie en consump-
tie van alcohol bij de identiteitsvorming van 
inwoners van Vlaams-Brabant sinds 1800. De 
rijk geïllustreerde publicatie belicht de rol 
van brouwers en stokers in het sociale, poli-

tieke en culturele leven, de maatschappelijke 
inbedding van consumptiepraktijken en de 
beeldvorming van alcohol in reclame, liede-
ren, wetgeving, toerisme en heemkunde. [fs]

In Vlaanderen hebben we een schat aan 
audiovisueel archiefmateriaal. Om deze beel-
den in de toekomst nog te kunnen bekijken 
en gebruiken, moeten we ze digitaliseren en 
duurzaam bewaren. Daarom lanceerde het 
Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) de 
campagne ‘De Beeldcapsule’, waarmee het de 
noodzaak aankaart zorg te dragen voor dit 
waardevolle erfgoed. In samenwerking met 
27 media- en erfgoedorganisaties (archieven, 
musea, VRT en de regionale omroepen) werd 
een kleine selectie aan beeldmateriaal online 
(debeeldcapsule.be) geplaatst. Op deze 
campagnewebsite vindt u drie beeldfrag-
menten uit de filmcollectie van het ADVN 
(de Eerste Wereldoorlog, de VNV-Landdag 
en de Marsen op Brussel). Gedurende enkele 
weken kunt u uw eigen capsule vullen met 
uw vijf favoriete tijdsbeelden en uw selectie 
sturen naar 2115.

Welk tijdsbeeld wilt u naar de toekomst stu-
ren? Wat vindt u markant of leuk? Toon uw 
steun voor de campagne door uw tijdcap-
sule samen te stellen en te delen met ken-
nissen en vrienden. De vijf meest gekozen 
video’s gaan in de ‘Tijdcapsule 2115’. Meer 
info: debeeldcapsule.be of viaa.be. [red]

studies nader worden bekeken. De resultaten 
van het onderzoek worden gepubliceerd, 
terwijl er ook een website komt waarop het 
onderzoek – dat noodzakelijk een work in 
progress zal zijn – wordt toegelicht. Ter afron-
ding krijgt het project een tentoonstelling 
met fotografische impressies rond helden-
hulde. Over de publicatie, de onderzoeks-
website en de fototentoonstelling houden 
wij u op de hoogte langs website, sociale 
media en de ADVN-Mededelingen. [fs]
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