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nieuwe sociale bewegingen).
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DENKWOORD

Esthetische kracht

dirk rochtus | voorzitter van het advn

(1) www.friedenspreis-des-deutschen-buchhandels.de.
(2) http://cobra.canvas.be/cm/cobra/film/film-recensie/1.855742.

Nationale vergadering in de Paulskirche in 
Frankfurt, juni 1848. [Ludwig von Elliott]

Het regent in binnen- en buitenland vredesprijzen, maar de 
Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geldt ondanks zijn pro-
zaïsche naam toch als buitengewoon. Elk jaar in oktober wordt hij 
uitgereikt aan iemand die door zijn of haar werken op het gebied 
van de kunst, literatuur of wetenschap bijdraagt tot de verwezen-
lijking van de vredesgedachte.1 Oord van de plechtigheid is de Pauls-
kirche in Frankfurt am Main, waar na de maartrevolutie van 1848 de 

‘Nationalversammlung’ beraadslaagde over de fundamentele rechten 
van de burger. Onder de 65 tot nu toe met de Vredesprijs gelauwerde 
hoofden duiken grote namen op zoals Albert Schweitzer, Ernst Bloch, 
Jürgen Habermas en Orhan Pamuk.
De eer ging dit jaar naar Navid Kermani (°1967), een Duitse oriëntalist 
van Perzische herkomst. Actueler kon niet. De gevierde publicist had 
het in zijn dankrede over Syrië en over de terreurdaden die er in de 
naam van de islam worden gepleegd. Als moslim was Kermani met 
de studie van de oriëntalistiek begonnen vanuit een fascinatie voor 
de ‘esthetische kracht’ van de Arabische en Perzische poëzie en de 
mystiek van het soefisme. De liefde voor het eigene – de eigen cul-
tuur en het eigen land – komt het best tot uiting in zelfkritiek. Juist 
daarom bedroeft Kermani de neergang van de islamitische wereld en 
het wegkwijnen van de ‘creativiteit en vrijheid’ die haar vele eeuwen 
geleden zouden hebben gekenmerkt. Het probleem van de islam 
is de breuk met de traditie, ‘het verlies van het culturele geheugen, 
zijn beschavingsamnesie’. Dat komt volgens de Duits-Iraanse auteur 
boven op de brutale modernisering die kolonialisme en laïcistische 
dictaturen hadden opgelegd aan de volkeren van de Oriënt.
De islam voert innerlijk verscheurd een Krieg gegen sich selbst, die de 
bronnen van culturele verscheidenheid en veelduidig religieus den-
ken drooglegt. Kermani kan er niet bij dat de grootste shoppingmall 
ter wereld naast de Kaaba in Mekka werd gebouwd en dat zijn leraar 
Abu Zaid in Cairo van ketterij werd beschuldigd omdat hij de Koran 
als literatuurwetenschapper bestudeerde. Het multi-etnische en 
multireligieuze Midden-Oosten behoort weldra tot Die Welt von 
Gestern zoals de titel luidt van het werk waarin de schrijver Stefan 
Zweig (1881-1942) treurde over het verdwijnen van het ‘oude Europa’ 
in de vorm van de Oostenrijks-Hongaarse Dubbelmonarchie. De bar-
baren van ‘Islamitische Staat’ (IS) voltrekken het vernietigingsproces 
door christenen, jezidi’s en sjiieten te vermoorden of te verknechten 
en door de laatste resten van vroegere culturen te slopen of te ver-

branden. Kermani vertelt het ontroerende verhaal van pater Jacques 
die zich vanuit het klooster Mar Elian in Syrië bekommerde om de 
locale moslimgemeenschap en erop hamerde dat wij christenen ook 
tot dit land behoren. De pater wist uit de klauwen van IS te ontsnap-
pen, zijn klooster ging echter tegen de grond. Het verhaal doet den-
ken aan de dramafilm Des hommes et des dieux over geterroriseerde 
Franse kloosterlingen in het Algerije van de jaren 1990.2 Kermani 
hoopte dat de wereld actie zou ondernemen tegen IS, maar besefte 
ook dat hij als prijsgekroonde niet tot oorlog kon oproepen. Daarom 
eindigde hij zijn rede met de oproep tot een gebed voor de christe-
nen en de vrijheid van Syrië en Irak. Een ongewoon gebaar was dat, 
maar als krachtig symbool kon het tellen.



4

COLLECTIE

de lijken van de kiosk
Op zoek naar een graf voor de slachtofffers van Abbeville

Tijdens de meidagen van 1940 
arresteerde de Belgische overheid 
duizenden ‘verdachte personen’ en 
deporteerde hen naar Frankrijk. 
78 gearresteerden kwamen op zon-
dag 19 mei aan in Abbeville waar 
ze werden opgesloten in de kelder 
van een muziekkiosk. De volgende 
dag executeerden de Franse officie-
ren Mollet en Caron 21 verdachten. 
Joris Van Severen, de leider van het 
radicale en autoritaire Verbond van 
Dietse Nationaal-Solidaristen (Ver-
dinaso of kortweg Dinaso), was het 
bekendste slachtoffer. In de pers 
en de propaganda vloeide veel inkt 
over ‘het bloedbad van Abbeville’, 
maar nog tijdens de oorlog ver-
dween de aandacht en bleven de 
lijken achter in de Franse grond.

Een praalgraf voor de leider en zijn trouwe soldaat
In de zomer van 1940 werd een eerste initiatief genomen om de 
lichamen van Joris Van Severen en Jan Rijckoort, Dinaso-lid en 
persoonlijke vriend van Van Severen, te repatriëren. Beide families 
gaven Raoul Hoornaert, Max Buyck, Joris Defoirdt en Maurice Decock 
de machtiging om de stoffelijke resten over te brengen, terwijl de 
burgemeesters van Wakken en Brugge instemden met een herbe-
graving in hun gemeente. Deze onderneming werd gehinderd door 
het Duitse onderzoek naar de gebeurtenissen in Abbeville dat pas in 
1942 werd afgerond met de terechtstelling van de Franse officieren 
Mollet en Caron. Daarenboven bestond vanuit verschillende hoeken 
de vrees voor een politieke recuperatie van een herbegraving van de 
Verdinaso-leider in België.
Kort na de oorlog ondernam Leon Van Severen een nieuwe poging 
om het lichaam van zijn broer over te brengen naar het familiegraf 
in Wakken. Om de nodige toelatingen te krijgen, contacteerde hij in 
augustus 1946 het ministerie van Binnenlandse Zaken en de burge-
meester van Abbeville. Vanuit Frankrijk kreeg hij spoedig een positief 

antwoord en werd voor de afhandeling doorverwezen naar de 
Pompes Funèbres Générales d’Abbeville, de dienst verantwoordelijk 
voor het beheer van de begraafplaatsen. Van Severen contacteerde 
hen pas in de zomer van 1947, wanneer hij ook de goedkeuring van 
Piet Vermeylen, minister van Binnenlandse Zaken, op zak had. Toch 
zou het nooit tot een repatriëring komen.
Onder invloed van Louis Gueuning, de voormalige Verdinaso-leider 
van de Romaanse gouwen en de stichter van de Joris Van Severen-
Orde, ging de familie akkoord met het voorstel een monumentaal 
graf voor Joris Van Severen én Jan Rijckoort op het kerkhof van Ab-
beville te plaatsen. In het voorjaar van 1948 nam Leon Van Severen 
contact op met het gemeentebestuur van Abbeville om toelating te 
vragen voor de gewijzigde plannen. Nadat hij in 1949 de akte voor 
de eeuwige concessie ontving, startte een comité met de fondsen-
werving voor de oprichting van het grafmonument. De breed ver-
spreide oproep 
resulteerde 
in negatieve 
reacties van oud-
Dinaso’s Frantz 
Van Dorpe, Paul 
Persyn en Jef 
Van Bilsen. Zij 
vreesden voor 
de politieke 
intenties van 
één specifieke 
strekking van de 
Dinaso-bewe-
ging. De familie 
Van Severen en 
de groep Gueu-
ning hielden 
echter voet bij 

Maurits Van Gijsegem was één van de 
gearresteerden en publiceerde in 1941 
zijn ooggetuigenverslag van de executies. 
[ADVN, VB4949]

Het eerste graf van 
Joris Van Severen in 
Abbeville, 1941. 
[ADVN, F39]
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stuk en in oktober 1949 werden Van Severen en Rijckoort ontgraven 
en bijgezet in de nieuwe grafkelders. Anderhalf jaar later werd het 
grafmonument, ontworpen door Maurits Van Cauwelaert met beel-
den van Roel D’Haese, voltooid en bij de elfde verjaardag van het 
drama in Abbeville plechtig ingewijd.
De stoffelijke resten van de overige slachtoffers was een minder eer-
vol lot beschoren. Tijdens en kort na de oorlog werden de lichamen 
van de Hongaar Miguel Sonin-Garfunkel, de Tsjech Leon Hirschfeld 
en de Belgische Rex-sympathisant René Wéry nog gerepatrieerd. De 
resterende graven werden echter verwaarloosd en raakten overwoe-
kerd. Niemand leek zich het lot van de meer anonieme ‘verdachten’ 
aan te trekken, tot een paar individuele initiatieven poogden de 
resterende slachtoffers alsnog een waardig memoriaal te schenken.

Een waardig graf voor een grootmoeder
Als achttienjarig meisje werd Gaby Warris (1922-2013) op 10 mei 
1940 samen met haar moeder Maria-Gabrielle Geeroms en groot-
moeder Maria Ceuterick opgepakt door de Brugse politie. Haar vader, 
Ernst Warris, was als ‘verdacht persoon’ het eigenlijke doel van de 
actie. Omdat hij zich op dat moment in Nederland bevond, werden 
de drie vrouwen gearresteerd en zouden ze deel uitmaken van het 
konvooi dat op 19 mei in Abbeville terecht kwam. Maria Ceuterick 

behoorde tot één van de 21 gefusilleerden. Gaby Warris en haar 
moeder overleefden het drama.
25 jaar nadat ze onder de kiosk zat opgesloten met 77 andere 
verdachten wou de in Nederland wonende en ondertussen 
gehuwde Gaby Lijnkamp-Warris in mei 1965 terugkeren naar 
Abbeville. Met de intentie een bloemenkrans neer te leggen bij 
het graf van haar grootmoeder, reisde Gaby Warris op 16 mei 
1965 mee met de bus van het Nationaal Studie- en Documen-

Het praalgraf van Joris Van Severen en Jan Rijckoort, 1971. [ADVN, AC1022]

Gaby Warris en haar moeder kijken in de kelder waar ze een jaar eerder zaten opgesloten, 
1941. [ADVN, F39]
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tatiecentrum Joris Van Severen die op weg was naar de jaarlijkse 
bedevaart in Abbeville. Daar trof ze na een moeizame zoektocht 
de overwoekerde graven van de slachtoffers aan. Verontwaardigd 
over de verwaarlozing van de begraafplaats keerde ze enkele we-
ken later met haar gezin terug om de graven van de slachtoffers 
schoon te maken. Om verdere nalatigheid te voorkomen, richtte 
ze een brief aan president Charles De Gaulle. In een schriftelijk 
antwoord liet het Franse ministerie van Oudstrijders en Oorlogs-
slachtoffers weten dat het onderhoud de verantwoordelijkheid 
was van de gemeente Abbeville. De gemeente Abbeville besloot 
echter in maart 1969 dit deel van het kerkhof te ontruimen voor 
een nieuwe ingebruikname. Tegen die tijd had de Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge het lichaam van Paul Günther, één 
van de Duitse slachtoffers, reeds overgebracht naar het Duits oor-
logskerkhof in Bourdon. De gemeente zelf wou de nabestaanden 
van de vijftien resterende slachtoffers de keuze aanbieden de stof-
felijke resten over te brengen naar een andere gemeente of een 
nieuwe concessie te nemen op een ander deel van het kerkhof 
van Abbeville. Bij gebrek aan gegevens van de families richtte de 
gemeente zich dan maar tot de personen die zich het lot van de 
graven eerder al aantrokken. Zo ontving naast Gaby Warris ook Jos 
Janssens op 30 juni 1971 een brief van de gemeente Abbeville met 
een oproep om hulp.

Een graf voor de vijftien van Abbeville
Jos Janssens (1908-2003) was zaakvoerder van een fruitverwer-
kingsbedrijf in het Antwerpse Broechem. Tijdens een vakantie in 
Noord-Frankrijk bracht hij in september 1970 een bezoek aan het 
grafmonument voor Joris Van Severen in Abbeville. Daar sprak 

Links: Na de ontdekking van de 
overwoekerde graven maakten Gaby 
Warris en haar gezin in juni 1965 de 
graven schoon. [ADVN, F292]

Onder: Tekening Het massagraf door 
Gaby Warris, s.d. [ADVN, VTB257]
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het gemeentepersoneel hem aan in de hoop via de ‘geïnteresseerde 
bezoeker’ de adresgegevens van de nabestaanden te verzamelen. 
Om ruchtbaarheid te geven aan de oproep van 30 juni 1971 plaatste 
hij via het lokale Volksunie-bestuurslid Wim Duys een oproep in Wij, 
het weekblad van de VU, en later ook in Broederband.
Meteen na het verschijnen van de oproep liepen bij Janssens de 
eerste reacties binnen, voornamelijk uit bezorgdheid voor het graf 
van Van Severen. Rudy Pauwels, notaris uit Deinze, uitte als eerste 
zijn bezorgdheid over het graf van zijn oom Joris Van Severen, maar 

zag hierin ook een opportuniteit om de stoffelijke 
resten alsnog in het familiegraf in Wakken onder 
te brengen. De formulering in Wij liet namelijk 
ruimte voor de interpretatie dat ook het graf van 
Van Severen en Rijckoort ontruimd zou worden. 
Ondanks het feit dat op dit graf een eeuwige con-
cessie rustte, bleef dit misverstand nog een tijdlang 
overeind.
Een mededeling van de gemeente Abbeville dat de 
slachtoffers op 20 januari 1972 ontgraven zouden 
worden en zonder opeising door familie of vrien-
den drie maanden later in de knekelput dreigden 
te belanden, maakte actie hoogdringend. Met de 
hulp van Emiel Zurings uit Wijnegem organiseerde 
Janssens op 6 februari 1972 een publieke vergade-
ring in het Gentse Vlaams Huis De Roeland. Daar 
sprak het Joris Van Severen Komitee, bij monde van 
Hendrik Broekaert, zijn engagement uit om alle 
slachtoffers, inclusief Van Severen en Rijckoort, naar 
België over te brengen. Een maand later werd op 
een tweede publieke vergadering, ditmaal in Wijne-
gem, dat initiatief gecontesteerd door andere neo-
Dinaso groepen. Zij opteerden voor het behoud 
van de graven in Abbeville en ook Rudy Pauwels 
protesteerde dat de toekomst van het graf van Van 
Severen en Rijckoort “in geen enkele mate gebonden 
mag worden” aan een oplossing voor de andere 
slachtoffers. Nu het helemaal duidelijk was dat het 
initiatief voor ‘de vijftien van Abbeville’ geen link 
had met Van Severen, taande de publieke interesse.

Jos Janssens bleef het echter opnemen voor de onbekende slacht-
offers en probeerde zoveel mogelijk gegevens over hen te verzame-
len. Een comité bestaande uit Janssens, Zurings, Frans Van Immerseel, 
Jules De Cock, dom Amandus Dumon, Leon Rochtus en Jan Brouns 
vatte in maart 1972 een nieuw plan op. De lichamen van de vijftien 
slachtoffers, zonder Van Severen en Rijckoort dus, zouden worden 
herbegraven op het kerkhof van de gemeente Schilde. De overbren-
ging zou gebeuren door de Broechemse afdeling van het Rode Kruis, 
waarvan Janssens’ zoon de verantwoordelijke geneesheer was. De 
gemeente Abbeville verklaarde zich akkoord met het voorstel dat 
iemand zich garant zou stellen voor iedere overledene indien nabe-
staanden alsnog de stoffelijke resten zouden opeisen. Om de opera-
tie te kunnen organiseren, werd de overbrenging van de beenderen 
uitgesteld en werden deze tijdelijk in kartonnen dozen bewaard.
Langs de directeur-generaal van het Belgische Rode Kruis poogde 

Jos Janssens, jaren 1970 [archief familie Janssens, Broechem]
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Janssens bij de Belgische overheid de noodzakelijke toelating en 
financiële tussenkomst te krijgen voor de overbrenging die werd 
geraamd op 50 000 Belgische frank (BEF). De ministeries van Binnen-
landse Zaken, Justitie en Volksgezondheid verklaarden zich achter-
eenvolgens onbevoegd en verwezen finaal door naar de Franse over-
heid. Ondertussen had het comité zelf bijna 10 000 BEF ingezameld 
en organiseerde het op 14 mei 1972 in Antwerpen een bijeenkomst 
om de handtekeningen voor garantstelling te verzamelen. Eén van 
de weinige aanwezigen daar was Gaby Lijnkamp-Warris.

Van vijftien naar drie
Na talrijke pogingen om bij de Franse, Nederlandse en Belgische 
overheden, pers en organisaties voor oorlogsslachtoffers aan 
de alarmbel te trekken, werd Gaby Warris in maart 1972 door de 
gemeente Abbeville en dom Dumon op de hoogte gebracht van 
het initiatief van Jos Janssens. Warris zegde meteen haar morele en 
financiële steun toe aan het initiatief. Dankzij de uitgebreide docu-
mentatie van Warris kon Janssens eindelijk een gedetailleerde lijst 
van de slachtoffers opstellen. Tot zijn verrassing was de groep nog 

heterogener dan aanvankelijk gedacht; behalve vijf 
Belgen bevonden er zich vier Italianen, drie Duitsers, 
twee Nederlanders en een Canadees onder de slacht-
offers. Contacten met de ambassades van de verschil-
lende landen resulteerden erin dat de Duitsers Gilbert 
Klinzner, Ludwig Wächter en Jozef Höld in juni 1972 
door de Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
overgebracht werden naar Bourdon aan de Somme, 
net als Paul Günther een paar jaar eerder.
Leo Custers, journalist bij de Gazet van Antwerpen, 
was het initiatief van Janssens genegen en schreef 
er met De 15 van Abbeville op de beenderenhoop? een 
eerste artikel over. Samen met Gaby Warris trok hij 
eind mei 1972 naar Abbeville voor een uitgebreide 
reportage. Een maand later zou Warris nog eens 
terugkeren met een journalist van het Nederlandse 
weekblad Panorama. Die persaandacht resulteerde in 
een parlementaire vraag van VU-kamerlid Mik Babylon 
aan de minister van Buitenlandse Zaken. Het antwoord 
van minister Harmel bevestigde de wil om tussen te 
komen, maar weigerde hiervoor het nodige krediet te 
verlenen. Naast de toelating voor de overbrenging en 
de financiering van de operatie dook er nog een derde 
probleem op. Nadat een herbegraving in Schilde niet 
mogelijk bleek, werd door bemiddeling van Frans Van 
Immerseel een oplossing gevonden in de grafkelders 
van de abdij van Averbode. Het ministerie van Volksge-

De verklaring van het Rode Kruis waarin vijftien personen zich garant stel-
den voor de vijftien stoffelijke resten, 14 mei 1972. [ADVN, D16608(2/1)]
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zondheid weigerde echter dit plan goed te keuren. Na 
deze tegenslag, maar vooral door het gebrek aan finan-
ciële en politieke steun stierf het humanitaire initiatief 
van Jos Janssens in 1973 een stille dood.
In de zomer van 1973 kwam de grafproblematiek 
opnieuw in de publieke aandacht door een reportage 
in het Brugsch Handelsblad. Samen met Jules De Cock, 
overlevende van 20 mei 1940, was de Brugse historicus 
Carlos Vlaemynck naar Abbeville getrokken. Daar lagen 
de stoffelijke resten van de 12 resterende slachtoffers 
nog steeds in kartonnen dozen te wachten op de 
overbrenging naar België. Na een korte briefwisseling 
met een ontmoedigde Jos Janssens gaf Vlaemynck met 
de steun van De Cock en Warris het dossier in handen 
van CVP-kamerlid Fernand Vandamme. Op de daaruit 

volgende parlementaire vraag antwoordde minister 
Renaat Van Elslande dat Buitenlandse Zaken bereid was 
tussen te komen om de betrokken Belgen over te bren-
gen, maar enkel op verzoek van de betrokken families. 
Met hernieuwde hoop om haar grootmoeder over te 
brengen naar Brugge, richtte Gaby Warris in januari 1974 
een verzoekschrift aan minister Van Elslande. 

Het dossier verdween echter opnieuw naar de achter-
grond tot in het najaar 1977 het boek Dossier Abbe-
ville van Carlos Vlaemynck verscheen. Van de nieuwe 
publieke aandacht maakte Vlaemynck gebruik om langs 
VU-senator Guido Van In het dossier van de slachtoffers 
opnieuw in het parlement te brengen. Op 21 augustus 
1978 ten slotte antwoordde het ministerie van Binnen-
landse Zaken: “overeenkomstig een akkoord met de Franse 
overheid, zullen de stoffelijke resten van drie Belgen door 

De grafzerken van Caestecker, Monami en Ceuterick op de militaire begraaf-
plaats van De Panne. [ADVN, F292]

Gaby Warris bij de graven van de vijftien van Abbeville, 1972. 
[ADVN, VFC239]
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toedoen van zijn diensten worden gerepatrieerd 
en op de militaire begraafplaats van De Panne 
worden teraarde besteld”. Die drie Belgen 
waren Maria Ceuterick, grootmoeder van Gaby 
Warris, Louis Caestecker, Brugs communist, 
en Lucien Monami, communistisch gemeen-
teraadslid van Sint-Gillis. De twee andere 
Belgische slachtoffers kwamen echter niet in 
aanmerking voor repatriëring omdat ze in mei 
1940 effectief verdacht werden van spionage. 
De overbrenging van de drie Belgen gebeurde 
echter in alle stilte zodat het nog vijf jaar duur-
de vooraleer de nabestaanden op navraag van 
Vlaemynck en Van In te weten kwamen dat de 
overbrenging had plaatsgevonden. De zoon 
van Lucien Monami bleef hierover zelfs onwe-
tend tot 2006. Er vonden geregeld plechtighe-
den plaats bij de drie grafzerken tot in 1996 op 
initiatief van Gaby Warris in de Wollestraat in 
Brugge een naamplaat onthuld werd voor de 
vier Brugse slachtoffers van Abbeville.
Van de 21 slachtoffers verdwenen uiteindelijk 
negen stoffelijke resten eerloos in de knekel-
put van Abbeville: de Belgen Jean-Henri De 
Bruyn en Hector Vanderkelen, de Canadees 
Robert Bell, de Italianen Ferrucio Bellumat, 
Luigi Lazarelli, Guiseppe Mantella, Mirko Tac-
cardi en tot slot de Nederlanders Willem van 
de Loo en Johannes van der Plas. [tc]

Bronnen bij deze bijdrage: ADVN, Archief Jos Janssens 
(AC1022) en Archief Gaby Lijnkamp-Warris (AC284) ; C. Vlae-
mynck, Dossier Abbeville: Arrestaties en deportaties in mei 1940, 
Leuven, 1977 ; P. Meeus, Hic quiescit resurrectionem exspectans 
Joris van Severen, in: Jaarboek Joris van Severen, deel 2, 
Ieper, 1998, pp. 137-172 ; T. Trachet, Het drama van Abbeville, 
Antwerpen, 2009.

Schilderij Het bloedbad van Abbeville door Gaby Warris, s.d. 
[ADVN, F292]
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léon vingerhoets
Een glazenier ontwerpt affiches voor het Verdinaso

Vorig jaar schonk de familie Vingerhoets het 
ADVN enkele originele tekeningen van glas- 
en kunstschilder Léon Vingerhoets (1907-
1983). De schetsen verbeelden figuren van 
de Dinaso Militanten Orde (DMO) en werden 
vermoedelijk vervaardigd einde jaren 1930. 
De DMO was de propagandamachine van 
de politieke beweging het Verdinaso of het 
Verbond van Dietse Nationaal-Solidaristen, 
opgericht in 1931 door Joris Van Severen. 
Hoe kwam Vingerhoets erbij deze tekenin-
gen te maken? Sloot dit aan bij zijn politieke 
overtuiging of had hij andere beweegrede-
nen? We zoeken naar een antwoord.

Een glazenier met toekomst
Léonard Joseph Vingerhoets was de 
zoon van een diamantbewerker en 
werd in 1907 geboren in Borger-
hout als oudste van vier kinderen. 
Hij groeide op aan de Borsbeek-
straat, het meest zuidelijke stukje 
van de Seefhoek. Deze dichtbe-
volkte buurt kenmerkte zich door 
een dynamische nijverheid en een 
volks karakter. Op 11-jarige leeftijd 
stierf Vingerhoets’ moeder vlak na 
de geboorte van zijn jongste zusje. 
Het onverwachts overlijden deed 
het gezin korte tijd verhuizen naar 
de buurtgemeente Merksem, om 
nadien terug te keren naar de Seef-
hoek. Ondanks deze tegenspoed 
ging Vingerhoets als jonge knaap 
van 13 jaar avondlessen volgen 
aan de Antwerpse Koninklijke 

Academie voor Schone Kunsten (KASK) met 
een duidelijk doel voor ogen: het ambacht 
van glaskunstenaar en meer bepaald van 
glasschilderen zich eigen maken. Aan het 
KASK volgde hij van 1920 tot 1926 tekenles-
sen. Zijn studiekeuze werd geïnspireerd door 
zijn creatieve grootvader, een kleermaker, 
die graag tekende en schilderde en door 
zijn oom die hem leerde glas-in-loodlijsten 
te plaatsen. De vlijtige Vingerhoets werd 
aan de academie drie opeenvolgende jaren 
bekroond tot primus van de klas met de prijs 
van uitmuntendheid. In zijn vijfde en laatste 
academiejaar behaalde hij de tweede plaats 

voor diezelfde prijs. Zijn talent bracht hem 
bij glazenier en kunstschilder Felix De Block 
(1893-1959). Bij hem leerde hij de knepen 
van het vak en draaide hij vervolgens mee 
in diens atelier. Maar Vingerhoets wilde 
meer. Op 19-jarige leeftijd werd hij zelfstan-
dig glaskunstenaar. Ook in zijn persoonlijk 
leven ging het hem voor de wind. Vinger-
hoets trouwde een meisje uit Merksem met 
dezelfde achternaam, Joanna Vingerhoets en 
kreeg twee dochters: Lea en Eva.

Léon Vingerhoets maakte in zijn carrière een 
aanzienlijk aantal glasramen. Zijn oeuvre is 

COLLECTIE

Twee schetsen van Léon Vingerhoets waarbij de 
Dinaso-militanten centraal staan. 
[ADVN, VTB325-326]



12 deels terug te vinden in openbare gebou-
wen en deels bewaard bij particulieren. 
Vingerhoets liet zich bij het glasschilderen 
veelal inspireren door zijn volksverbonden 
karakter en zijn sterk Vlaamsgezinde per-
soonlijkheid. Zijn stijl kenmerkte zich door 
een meer sobere vormgeving en iconografie. 
Doorheen de tijd zou Vingerhoets evolueren 
van een impressionistisch kunstenaar naar 
een meer gematigd expressionist. Behalve 
de favoriete klassieke Vlaamse thema’s zoals 
de IJzertoren of Tijl en Nele, vervaardigde hij 
tevens vergezichten van Antwerpen en Gent, 
landelijke taferelen en familieportretten. 
Tijdens zijn opdrachten kwam Vingerhoets 
geregeld in contact met andere glazeniers. 
Zo maakten hij en Eugène Yoors in 1938 de 
glasramen voor de Antwerpse parochiekerk 
Sint-Walburgis aan de Volkstraat. Andere 
bekende realisaties van Vingerhoets in 
Vlaanderen waren onder meer: de Noorse 
Zeemanskerk vlakbij de Waaslandtunnel in 

Antwerpen, het oude en nieuwe gemeen-
tehuis in Deurne en de stadsschouwburg 
van Kortrijk. Ook kreeg hij grootse projecten 
toegewezen in steden binnen en buiten 
Europa. Op zijn naam staan een Hamburgse 
kerk en de Urakami-kathedraal van Nagasaki. 
Hij ging naar Montreal en Congo. Tot slot 
tekende Vingerhoets frequent met potlood 
en penseel op doek. In de naoorlogse jaren 
stelde hij – weliswaar door critici niet altijd 
als even succesvol beschouwd – zijn schilde-
rijen samen tentoon met zijn glasramen.

De jaren 1930 
en het Verdi-
naso
In een klimaat 
van economi-
sche achteruit-
gang en groei-
ende politieke 
rechtse partijen 
raakte Léon 
Vingerhoets als 
jongeman ge-
fascineerd door 
de ideologie van 
het Verdinaso. 
Op 30 oktober 

1935 sloot hij zich officieel aan bij deze revo-
lutionaire beweging. Al snel evolueerde hij 
naar een steeds verregaander engagement 
in Nieuwe Orde-organisaties. We zien de 
glazenier niet alleen verschijnen in het Ver-
dinaso, maar ook lid worden van de Dinaso 
Militanten Orde (DMO) en de Vrijwillige Ar-
beidsdienst voor Vlaanderen (VAVV). In de ar-
chieven van de Verdinaso-afdeling Merksem 
en van de DMO-afdeling Deurne, die beide 
worden bewaard in het ADVN, duikt de 
naam Vingerhoets meermaals op. In juli 1937 
was hij namelijk afdelingsverantwoordelijke 
voor de Verdinasobrochuredienst. Ook blijkt 
uit verschillende stukken dat hij op geregel-
de basis de (district)vergaderingen bezocht 

Léon Vingerhoets vervaardigde onder meer de glasramen 
in de Noorse Zeemanskerk aan de Italiëlei in Antwerpen. 
[Onroerend Erfgoed,  foto J. Braeken]

Een houtskooltekening 
van Léon Vingerhoets 
met het opschrift 
Recht en Trouw, de ge-
lijknamige titel van het 
maandblad van de DMO 
dat verscheen vanaf 
1938. [ADVN, VTA68]
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en naar alle waarschijnlijkheid 
aanwezig was op de Landda-
gen. Hij betaalde getrouw zijn 
lidgeld en abonnementsgeld voor het 
partijblad Hier Dinaso! en werd in 1939 
kort benoemd tot penningmeester. Op 
de Verdinasoledenlijsten werd Vinger-
hoets gemarkeerd als militant en later als 
reservemilitant. Begin 1941 engageerde 
de glazenier zich bij de DMO en stond 
zijn naam enkele keren vernoemd op de 
appelverslagen. Zijn DMO-participatie 
bleek evenwel van korte duur. In een 
nota van 1 april 1941 werd Vingerhoets 
geschrapt uit de DMO-rangen wegens 

“ontslag zonder toelating”. Op de appel-

lijst verscheen achter 
zijn naam het woord 

‘Arbeidsdienst’. Vinger-
hoets ruilde het Verdi-
naso/DMO blijkbaar in 
voor de paramilitaire 
organisatie de Vrijwil-

lige Arbeidsdienst 
voor Vlaanderen 
(VAVV).

Léon Vingerhoets’ 
sympathieën voor 
het Verdinaso 
kregen heel wat 
impact op zijn 
geest en zijn crea-
tiviteit. Als ode aan 
de partij ontwierp 
de kunstenaar 
hoogstpersoonlijk 
voor de Verdina-

Léon Vingerhoets was vijf jaar 
lang geëngageerd in de lo-
kale afdeling van het Verdinaso 
Merksem. [ADVN, D383(3-4)]

DMO-optocht in Antwerpen, 
1939. [ADVN, VFA860]

soleider Joris Van Severen een glasraam met 
Willem van Oranje in wapenuitrusting. Op 
zijn beurt bedankte Van Severen Vingerhoets 
op 6 maart 1940 met een kort briefje. Maar 
er was meer. Wat tot op vandaag is bewaard, 
zijn de bijzondere tekeningen van Vinger-
hoets. Deze schetsen in modernistische 
stijl zijn volgens de schenkers ontwerpen 
voor Verdinaso-affiches. Het klinkt als een 
plausibele these, maar ze is moeilijk 100% te 
bekrachtigen. Er zijn sowieso geen affiches, 
pamfletten of drukwerk met zijn tekeningen 
of zijn initialen terug te vinden. Alleszins, de 
karakterstijl van Vingerhoets’ DMO-figuren – 
waarbij het uniform een prominente plaats 
innam – is zeer eenduidig en strookt met 
de heersende vormentaal die toen door de 
Nieuwe Orde-bewegingen werd gehanteerd. 
Een voorbeeld hiervan is het gebruik van de 
gestileerde DMO-figuur op de affiche voor 
de zesde Landdag van het Verdinaso in 1937. 
Er is weinig verbeelding voor nodig om Vin-

gerhoets’ gestileerde 
DMO-figuur hierin 
te herkennen. Maar 
er zijn nog plaatsen 
waar deze gelijke-
nis opgaat. Zo blijkt 
het thema van de 
landdagaffiche te 
zijn gerecycleerd uit 
een grotere propa-
ganda-affiche met 
meer DMO-figuren. 
Opnieuw zijn de 
gelijkenissen tussen 
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Vingerhoets’ figuren en de DMO-figuren op 
de affiche op z’n minst frappant te noemen. 
De affiche echter is geen solowerk, maar een 
combinatie van ontwerpen van meerdere 
kunstenaars. Het hoofd van Van Severen, het 
Dinaso-embleem en de DMO-figuren komen 
duidelijk uit verschillende handen. Het 
hoofd werd getekend door de Antwerpse 
schilder Edmond Van Dooren (1896-1965). 
Zijn initialen zijn duidelijk herkenbaar. Wat 
de DMO-figuren betreft, kunnen we ervan 
uitgaan dat iemand anders ze ontwierp. Al-
leen is de ontwerper tot nog toe onbekend. 
Bewijzen voor het feit dat het hier zou gaan 
om de figuren van Vingerhoets zijn er niet. 
Het enige wat we met zekerheid weten, is 
dat de affiche werd vervaardigd bij Druk-
kerij Goethals in Kortrijk. Mocht Vingerhoets 
mee hebben geholpen aan het ontwerp van 
deze affiche, dan was dat allicht eenmalig. 

Van Vingerhoets zijn er – voor zover dat te 
achterhalen valt – geen andere tekeningen 
terug te vinden in Verdinasopropaganda 
of -pers, wat op zich niet zo onlogisch lijkt 
aangezien heel wat gevoelig materiaal 
werd vernietigd.

De stijl die Vingerhoets hanteerde om zijn 
affiche-ontwerpen te vervaardigen, is over-
duidelijk de Nieuwe Orde-stijl van de jaren 
1930. Centraal hierin stonden de begrippen 
die in de regel door het Verdinaso werden 
gepropageerd: het soldateske, de strijd, het 
jeugdige, het leiderschap en de toekomst. 
Deze karakteristieke stijl vinden we ook 
terug bij andere kunstenaars, zoals onder 
meer bij Frans Van Immerseel (1909-1978). 

Deze Antwerpse kunstschilder, glazenier 
en graficus was eveneens een militant lid 
van het Verdinaso en een generatiege-
noot van Vingerhoets. De getalenteerde 
tekenaar Van Immerseel produceerde 
tijdens de jaren 1930 tal van propagan-
datekeningen, ontwerpaffiches en illus-
traties voor Vlaams-nationale politieke 
bladen en formaties.

Bij de inrichting van Dinaso-huizen werd veelal aan 
plaatselijke kunstenaars gevraagd om de lokalen 
op te smukken. De binnenmuren van dit Antwerps 
Dinaso-huis werden versierd met wandtekeningen in 
een typische Verdinasostijl. Ook hier weten we niet met 
zekerheid wie de tekeningen vervaardigde. Was dat 
Jozef Goethals, Edmond Van Dooren, Frans Van Immer-
seel of Léon Vingerhoets? [ADVN, VPR203]

De landdagaffiche van 1937 werd opgenomen in het 
Verdinaso weekblad Hier Dinaso! [ADVN, VY900015]
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Bronnen bij deze bijdrage: Paul Koeck, Te gast 
bij Leo Vingerhoets, in: Zie Magazine, nr. 51, 
19 december 1975 ; S.H., Kunstglasramen in 
de kijker, in: De Nieuwe Gids, 22 mei 1980 ; 
Vingerhoets Leo, in: Vlaanderen, jg. 20, 1971, 
nr. 117 ; 
T. Clark, Art and propaganda in the twentieth 
century. The political image in the age of mass 
culture, New York, 1997 ; F. Seberechts, Frans 
Van Immerseel en de kunst van het collabore-
ren (1940-1943), in: Wt, jg. 69, 2010, 3, 
pp. 235-245 ; ADVN, Archief Verdinaso, 
afdeling Merksem (AC276) en Archief Dinaso 
Militanten Orde, schaar Deurne (AC277), 
D383-384 ; Letterenhuis, Leon Vingerhoets, 
V607 (knipsels en documentatie) ; KASK-
Antwerpen, Modern Archief (1920-1926): 
Leerlingenregisters (MA190-191) en Jaarver-
slagen (MA223-224) ; Repressiedossier Léon 
Vingerhoets  (45/7759) [het dossier bevatte 
geen bijkomende informatie voor dit artikel] ; 
Universiteitsarchief KULeuven, Fonds Joris Van 
Severen, nr. 717.

Na de Tweede Wereldoorlog
Het is erg onduidelijk hoe het met Léon 
Vingerhoets afliep aan het einde van de 
Tweede Wereldoorlog. We 
weten niet in hoeverre hij 
werd beschuldigd van col-
laboratie. Er werd alleszins 
een dossier opgesteld, maar 
dat werd door de Antwerpse 
Krijgsauditeur op 4 juni 1946 
zonder gevolg gerangschikt. 
Toch lijkt het erop dat hij wel 
degelijk de gevolgen van de 
oorlog ondervond: zo laat 
hij zich in 1970 in één van 
zijn interviews ontvallen dat 

Deze propaganda-affiche is een collage van verschillende 
kunstenaarsideeën. [ADVN, VAFC25]

Een afgeladen Antwerps Sportpaleis 
voor de zesde Landdag van het Verdi-
naso, 29 augustus 1937. 
[ADVN, VFD168]

hij vlak na de oorlog zeer moeilijk kon leven 
van zijn ambacht als glazenier en dat hij zijn 
bittere inzinkingen en donkere periodes pro-

beerde te verzachten door het penseel ter 
hand te nemen. Ondanks de uitkomst van 
de oorlog liet Vingerhoets zijn sympathie en 
liefde voor het Dinaso-geloof niet varen. Zo 
engageerde hij zich in de neo-Dinaso-groep 
onder leiding van Vik Eggermont: de Werk-
gemeenschap Delta, een Groot-Nederlandse 
organisatie gevestigd in Aartselaar. Ook 
nam Vingerhoets als oud-Dinaso geregeld 
deel aan de bedevaarten naar het graf van 
Joris Van Severen in Abbeville. Tot aan zijn 
dood behoorde hij tot een groepje van 
medewerkers van het Nationaal Studie- en 
Documentatiecentrum Joris Van Severen. Op 
de begrafenis van Vingerhoets vormde een 
dertigtal oud-Dinaso’s de erehaag en bracht 
Jef Werkers, de voorzitter van het studie- 
centrum, hulde en een laatste groet. Vinger-
hoets werd begraven op het kerkhof van 
Berchem. [sg]
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Boeken uit de nalatenschap van Gerard 
Ramaekers. (1)
Foto’s van de Vlaams Nationale Landdag 
(1933) in Kester. (2)
Frontbrieven (1914-1918) van ambulancier 
Jules De Boeck.
[be advn ac0 collectie advn]

Werkingsarchief (1969-2014) van de Vereni-
ging van Vlaamse Leerkrachten met dossiers 
inzake administratie, samenwerkingsverban-
den en activiteiten. Ook redactieraadstukken 
van VVL-Berichten/VVL-Ideeën.
[be advn ac7 archief vereniging van vlaamse leer-
krachten (vvl)]

Documentatie (1952-2012) over de Vlaamse 
vredesbeweging en de verkiezingen. Met 
VU-periodieken waaronder De Weergalm en 
foto’s van VOS-afdeling Merelbeke. (3)
[be advn ac199 archief guido de munter]

Dossiers (1964-1983) inzake De Nieuwe Pers 
en het weekblad De Nieuwe, de Vlaamse 
Democraten en de Vlaamse Frontvorming, 
het Demokratisch Aktiekomitee Vlaanderen 
en de Revolutionaire Socialisten. Met een 
collectie affiches. (4)
[be advn ac214 archief roger bourgeois]

Werkingsarchief (1968-1985) van VU-afdeling 
Assebroek met stukken van VU-arrondis-
sement Brugge-Torhout en van VU-Groot 
Brugse Raad. Dossiers (1970-1985) inzake 
Informativa vzw (uitgever van Wij-in-Brugge) 
en documentatie (1960-1985) over de verkie-
zingen regio Brugge. Met collectie boeken.
[be advn ac232 archief marc de vriese / be advn 
ac903 archief volksunie (vu) afdeling assebroek]

Briefwisseling (1999-2010) van Koen Bultinck 
als volksvertegenwoordiger voor het Vlaams 
Belang.
[be advn ac271 archief koen bultinck]

Repressiedossier (1940-1955) van Hendrik 
Aelvoet. Met stukken (1950-1960) over het 
Brusselse taalgrensgebied en een collectie 
boeken.
[be advn ac280 archief hendrik aelvoet]

Dossiers (1947-1952) uit de advocatenprak-
tijk van Walter Waeterloos.
Repressiedossier (1944-1953) van Laura en 
Fernanda Jongbloet.
[be advn ac422 fonds repressie]

Boeken, periodieken en een collectie zelf-
klevers omtrent nationaliteiten en minder-
heden in Europa.
[be advn ac470 archief yvo j.d. peeters]

Documenten (1929-1948) over Willem Van 
Hove zijn activiteiten binnen het Algemeen 
Katholiek Vlaams Studentenverbond gewest 
Antwerpen en het Verdinaso Universiteit 
Gent. (5)
[be advn ac476 archief willem van hove]

Werkingsarchief (1960-1970) van de Blauw-
voetfederatie. Met boekhoudkundige stuk-
ken van het maandblad Open.
[be advn ac495 archief blauwvoetfederatie (bf)]

Periodieken De Vlaamse Linie/De Linie (1948-
1964).
[be advn ac514 archief karl drabbe]

Ledenadministratie (2011) van de N-VA.

AANWINSTEN

Een selectie uit de recente aanwinsten

2

1

3
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[be advn ac649 archief nieuw-vlaamse alliantie (n-va)]

Werkingsarchief (1999-2013) van het Sint-
Maartensfonds.
[be advn ac663 archief sint-maartensfonds (smf)]

Publicatie met foto’s van Baskische affiches; 
bankbiljetten uitgegeven door de Baskische 
overheid (1925-1937); boeken over het natio-
nalisme in Sardinië.
[be advn ac815 fonds nationale bewegingen en 
intermediaire structuren in europa (nise)]

Boekhoudkundige stukken (1930-1944) 
betreffende effecten zowel van Belgische 
oorsprong (Belgische overheid, Stad Antwer-
pen, Belgische Spoorwegen) als van Duitse 
oorsprong (Young-lening), met aandeelbe-
wijzen (1936) van het dagblad De Schelde op 
naam van August Borms. (6)
[be advn ac902 archief bormsfonds]

Boeken uit de nalatenschap van Jan Meule-
meester.
[be advn ac980 archief jan meulemeester]

Documenten (1990-2014) over de politieke 
activiteiten van Wim Van Dijck binnen het 
Vlaams Belang als gemeenteraadslid in Tie-
nen en als volksvertegenwoordiger voor de 
kieskring Vlaams-Brabant. Verder documen-
ten over de werking van de VB-afdelingen 
Tienen en Landen/Zoutleeuw. Met boeken 
en periodieken van het Vlaams Belang.
[be advn ac988 archief wim van dijck]

Boeken en artikels van Roland Willemyns 
over de Nederlandse taalgeschiedenis.
[be advn ac989 archief roland willemyns]

Portretschilderij van Frans Beirens gemaakt 
door Jan Cox en een portrettekening van 
August Borms.
[be advn ac990 archief frans beirens]

Werkingsarchief (1997-2010) van het Sint-
Maartensfonds gewest Antwerpen.
[be advn ac992 archief sint-maartensfonds (smf) 
gewest antwerpen]

Documenten (1970-2010) over de politieke 
activiteiten van Herman Suykerbuyk als 
CVP-burgemeester in Essen, volksvertegen-
woordiger, senator en lid van de Vlaamse 
Raad/Vlaams Parlement. Dossiers inzake de 
samenwerking tussen Vlaanderen en Neder-
land, Benelux, regio’s in Europa, staatshervor-
ming en communautaire aangelegenheden, 
repressiedecreet en de IJzerbedevaart.
[be advn ac993 archief herman suykerbuyk]

Verslagboek (1929-1933) van De Blauwvoet.
[be advn ac994 archief de blauwvoet (diksmuide)]

Documenten (1970-1980) over de politieke 
activiteiten van Kris Lambert als VU-ge-
meenteraadslid en schepen van Cultuur in 
Oostende en als provincieraadslid van West-
Vlaanderen.
[be advn ac995 archief kris lambert]

Reisverslagen (1957-2012) geïllustreerd met 
foto’s van VTB-reizen.
[be advn ac997 archief christiane raman]

[Sommige archieven bevinden zich nog in de verwerkings-
fase en zijn niet onmiddellijk raadpleegbaar] [RV]

4

5

6
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unesco memory of the world

KORT

studies on national movements

Met Studies on National Movements (SNM) 
heeft NISE, het internationale platform voor 
de studie van nationale bewegingen, zijn 
eigen tijdschrift. De tweede jaargang van 
deze digitale publicatie bevestigt de weten-
schappelijke ambities van deze nog jonge 
titel. Zo publiceert SNM vanaf dit volume de 
bevindingen van The State of Nationalism, 
het theoretisch-bibliografische instrument 
dat eerder dit jaar in Londen werd voorge-
steld (zie ook ADVN-Mededelingen, nr. 48).
Deze jaargang van SNM doet ook het 
comparatieve opzet alle eer aan, met een 
artikelenreeks gewijd aan de nationaliteits-
kwestie in Catalonië en Wales. Samen bieden 
deze studies een veelzijdige analyse van de 
historische ontwikkeling van beide nationale 
bewegingen. De bijdragen gaan terug op 
een dubbelseminarie dat in 2013-2014 in 
Barcelona en Swansea werd georganiseerd. 
Nadat Welshe experten hun onderzoek aan 
de Universitat Pompeu Fabra voorstelden, 
trokken specialisten op het gebied van het 
catalanisme naar de Swansea University. De 
invalshoeken liepen bij beide gelegenheden 
gelijk, van de oorsprong van de nationale 
identiteit(en) over de latere ontwikkelin-
gen tot de verwachtingen voor de (nabije) 
toekomst. Als officiële bundel van deze 
bijeenkomst presenteert SNM een selectie 
van de sterkste teksten.
Met deze thematiek biedt SNM onmisken-
baar een leidraad voor een beter begrip 
van enkele brandend actuele kwesties. Het 
statuut van Catalonië zal na de verkiezingen 
van eind september nog maandenlang de 
landelijke en Europese agenda beheersen. 
Vergeleken daarmee klinkt de roep om 
onafhankelijkheid in Wales minder luid, maar 

met Schotland heeft het Verenigd Koninkrijk 
enigszins vergelijkbare katten te geselen 
de Spaanse staat. Behalve in SNM kunnen 
geïnteresseerden in de Catalaanse en Welshe 
zaak ook in het ADVN terecht. Naast een hele 
reeks studies bevat onze collectie rond het 
catalanisme een rijke waaier aan tijdschrif-
ten en magazines, zowel van culturele aard 
(o.m. Cultura en Catalunya Musica) als meer 
politiek getinte titels (dagblad Avui met 
zondagsblad Avui del diumenge). Inzake het 
Welsh nationalisme bevat de collectie onder 
meer enkele affiches van Plaid Cymru, de 
tachtig jaar oude linkse separatistische partij.
Wie meer wil weten over het nationalisme in 
Wales en Catalonië, kan gratis terecht op de 
website snm.nise.eu of in de leeszaal van het 
ADVN. [as]

Vierentwin-
tig Vlaamse 
en federale 
erfgoed-
organisaties 
werkten de 
afgelopen 
jaren samen 
om de 
grootste 
gespeciali-
seerde 
collectie van 
kranten uit 
de Eerste 
Wereldoor-
log online te 
brengen (nieuwsvandegroteoorlog.be). 
Samen dienen ze nu een aanvraag in om 
deze virtuele collectie van Belgische oorlogs-
kranten én de papieren originelen op te ne-
men in het Memory of the World-register van 
de UNESCO. Ze willen hiermee het belang 
van de unieke collectie onderstrepen en haar 
internationaal nog beter op de kaart zetten.

Het Memory of the World-programma van 
de UNESCO is een internationaal initiatief 
om documentair erfgoed te beschermen 
tegen collectief geheugenverlies. Opname in 
het Memory of the World-register is een be-
vestiging van de waarde en het belang van 
documentaire collecties voor de mensheid. 
Op 30 oktober ging een voorlopige versie 
van het nominatiedossier naar het Vlaamse 
Memory of the World-comité. Als het Vlaam-
se en het Belgische comité de nominatie 
steunen, vertrekt in maart 2016 de defini-
tieve versie naar de UNESCO. [red]
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wt - acta amicorum

dialoog in het advn zevende pil-van gastelprijs voor geschiedenis

2015 werd afgesloten met een geslaagde 
en reeds dertiende Dialoog. Georges 
Wildemeersch liet de leeszaal vollopen met 
zijn boeiende voordracht over Hugo Claus’ 
jeugdjaren. In het komende jaar nemen we 
met Dialoog een frisse nieuwe start. Hou 
onze webstek en facebookpagina in het oog. 
Ontvangt u graag onze nieuwsbrief om op 
de hoogte te blijven van onze activiteiten, 
inschrijven kan langs: 
publiekswerking@advn.be. [red]

Het is u allicht opgeval-
len, in dit nummer van de 
ADVN-Mededelingen staat 
geen rubriek Wetenschap-
pelijke tijdingen te lezen. 
Na meer dan twintig jaar 
neemt Frans-Jos Verdoodt namelijk afscheid 
als hoofdredacteur van Wt. Hij zal vanaf 2016 
worden opgevolgd door Bruno De Wever. 
Naar aanleiding hiervan, bereidde de voltal-
lige Wt-redactie de Acta amicorum Frans-Jos 
Verdoodt voor. De gelegenheidspublicatie 

verschijnt als vierde 
nummer van de jaargang 
2015. Het extra dikke 
nummer omvat bijdragen 
van alle redacteurs, van 
de bureauredactie en de 

uitgever. Dit bijzondere nummer van Wt is 
ook afzonderlijk te bestellen.
Meer informatie over bestellingen en abon-
nementsprijzen kan u terugvinden in de 
Wt-brochure, u bezorgd met deze ADVN-
Mededelingen. [red]

In 2016 wordt de zevende Pil-van Gastelprijs 
voor Geschiedenis toegekend. De drie-
jaarlijkse prijs kwam tot stand dankzij de 
nalatenschap van Emiel Pil (1924-1992) die 
een belangrijke rol vervulde in de Vlaamse 
beweging als historicus en als geëngageerde 
en open Vlaamsgezinde monnik. Hij was de 
zoon van het vooraanstaande Vlaamsgezin-

de echtpaar Albrecht Pil en Marie van Gastel. 
De prijs richt zich tot alle academische disci-
plines die een aanzienlijke bijdrage kunnen 
leveren tot een vernieuwend inzicht in de 
diverse aspecten van de Vlaamse beweging. 
Inschrijven kan uiterlijk tot 15 januari 2016. 
Voor verdere inlichtingen verwijzen we naar 
het reglement langs www.advn.be. [red]
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