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DENKWOORD

“Een vroeg verloren broederstam”

dirk rochtus | voorzitter van het advn

(1) Herinneringen van Hendrik De Man, Antwerpen-Arnhem, 1941, p. 67.
(2) J. Flöter & G. Diesener (ed.), Karl Lamprecht (1856-1915), Durchbruch in der Geschichtswis-
senschaft, Leipzig, 2015.

Als jonge kerel van amper twintig was Hendrik De Man (1885-1953) 
naar Duitsland, ‘land van oorsprong en van belofte van het marxisme’, 
getrokken om er aan de universiteit van Leipzig onder meer econo-
mie, geschiedenis en wijsbegeerte te studeren. In zijn Herinneringen 
beschrijft de latere voorzitter van de Belgische Werkliedenpartij, 
meermalige minister, maar vooral socialistische denker, de indrukken 
die toen beroemde professoren op hem hadden gemaakt. Uit een 

“meeslepend college over vergelijkende beschavingsgeschiedenis” dat 
De Man bij de historicus Karl Lamprecht (1856-1915) bijwoonde, 
meende hij begrepen te hebben ”dat de loop der geschiedenis geen 
progressieve ontwikkeling is, doch een telkens – zij het onder andere 
vormen – weder-beginnen”.1 Volgens Lamprecht diende de periodi-
sering van de geschiedenis te gebeuren op basis van ‘Kulturzeitalter’ 
(culturele tijdperken) die overeenkomen met een bepaalde econo-
misch-culturele ontwikkeling. Lamprecht vond een vergelijkende 
en economisch-culturele geschiedschrijving belangrijker dan een 
die draaide rond personen en politieke gebeurtenissen. Hij wilde 
de historische ‘wetmatigheden’ onderkennen die de grondslag van 
het politieke en sociale gebeuren vormden. Over deze opvattingen 
ontbrandde de ‘Methodenstreit’ met de aanhangers van Leopold von 
Ranke (1795-1886) die de geschiedenis, met de nadruk op die van 
staten, voorstelde als de studie van gewoon tonen “wie es eigentlich 
gewesen”. Mocht Lamprecht in Duitsland op veel weerstand botsen, 
oefende hij in Frankrijk alvast veel invloed 
uit op de Ecole des Annales, een school 
van historici die in hun onderzoek de na-
druk legden op economie en maatschappij.
Naar aanleiding van de honderdste 
sterfdag van Lamprecht verscheen bij de 
uitgeverij Leipziger Universitätsverlag 
een boek waarin de vele facetten van de 
controversiële historicus worden belicht.2 
Voor de Eerste Wereldoorlog had Lam-
precht nog zijn steentje bijgedragen tot 
de internationalisering van zijn vakgebied. 
Zo riep hij de jeugd op om in het buiten-
land te gaan studeren: “Hinaus, du Jugend 
(…) hinaus in die Welt, die wir ganz kennen 
müssen, um uns selber recht zu kennen 

(…)”. Universele geschiedeniswetenschap en buitenlandse culturele 
betrekkingen waren voor hem middelen om te komen tot ‘Völkerver-
ständigung’, een betere verstandhouding tussen de volken. Maar bij 
het uitbreken van de oorlog trad zijn geloof in de ‘culturele zending’ 
van Duitsland meer naar voren. Dat bleek uit de reizen die hij in de-
cember 1914 en maart/april 1915 naar het door de Duitsers bezette 
België en het Westfront ondernam. België speelde een grote rol in 
de militaire, strategische en economische plannen van het keizerlijke 
Duitsland. Talloze professoren braken zich het hoofd over het lot van 
de Belgische natie en over de vraag of er zoiets als een ‘belgische 
Seele’ (ziel) bestond. Lamprecht beschouwde de Vlamingen als “einen 
früh verlorenen (…) deutschen Bruderstamm” die het Duitse Rijk terug 
moest winnen. Hij pleitte dan ook in een gesprek met de keizer voor 
lokale vrijheid voor de Vlamingen en van daaruit opbouw van een ei-
gen staat onder Duitse bescherming. Daarmee vervreemdde hij zich 
van de Belgische historicus Henri Pirenne (1862-1935), zijn collega en 
vriend van de Duitse cultuur.

De universiteit van Leipzig en de Paulinerkirche 
omstreeks 1900. Zicht van op de Augustusplatz.
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UIT DE BEELDBANK

eilanden in de wind
Het ANV op de Nederlandse Antillen

Het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV), gevestigd in Den Haag, 
heeft al 120 jaar als missie om Nederlanders en Vlamingen bij elkaar 
te brengen op het gebied van taal, cultuur en geschiedenis. Het 
werd opgericht in 1895 door de Vlaming Hippoliet Meert met als 
voornaamste doeleinde het verspreiden van het Nederlands in alle 
mogelijke sferen van de samenleving en het stimuleren van de 
Nederlands-Vlaamse samenwerking. Van bij de start kende het ANV 

een bloeiende werking in Vlaanderen en in Nederland en richtte 
het zijn aandacht ook op de overzeese gebieden. Op zich niet zo 
verrassend, want het omvangrijke koloniale imperium van Nederland 
strekte zich aan het begin van de twintigste eeuw uit over Zuid-Afri-
ka, Nederlands Oost-Indië, de Nederlandse Antillen en Suriname. Op 
die manier kon het ANV “waar ook ter wereld” een Nederlandse taal- 
en cultuurgemeenschap uitbouwen en de toenmalige cruciale focus 
op de zogenaamde ‘stamverwantschap’ verruimen. Al snel groeiden 
er ANV-groepen en verbondsactiviteiten over de landgrenzen heen. 
Van deze dynamiek zijn aanzienlijk wat sporen terug te vinden in het 

archief van het ANV, dat wordt bewaard in het ADVN. Honderden 
foto’s, prenten, briefkaarten, albums en tekeningen getuigen van een 
actieve verbondswerking in de Nederlandse kolonies, zo ook op de 
Nederlandse Antillen.

Hoewel de Nederlandse Antillen vandaag staatkundig niet meer 
bestaan, wordt deze benaming nog frequent gebruikt als verzamel-

naam voor alle eilanden in de Caraïbische Zee die tot het Koninkrijk 
der Nederlanden behoorden. Het betreft zes eilanden: de ABC-
eilanden voor de kust van Venezuela (Aruba, Bonaire en Curaçao) en 
de SSS-eilanden ten oosten van Puerto Rico (Sint Maarten, Saba en 
Sint Eustatius). De eilanden kenden een tamelijk complexe geschie-
denis. Tussen hun ontdekking aan het einde van de 15de eeuw en de 
definitieve toekenning aan Nederland in 1816, wisselden de eilanden 
herhaaldelijk van eigenaar. Vervolgens behoorden ze bijna 200 jaar 

Willemstad aan het begin van de twintigste eeuw. De hoofdstad van Curaçao, en de voor-
malige hoofdstad van de Nederlandse Antillen, ligt aan de zuidkant van Curaçao, aan een 
natuurlijke haven. [ADVN, VFC604/4]
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lang tot Nederland, tot in 2010 de Nederlandse Antillen als land 
werd opgeheven. Het afbrokkelen van de Nederlandse-Caraïbische 
eigendom begon echter vroeger. Zo kwam in 1954 een einde aan 
de koloniale status van de Antillen en was Aruba in 1986 het eerste 
eiland dat binnen het Nederlandse Koninkrijk de afzonderlijke status 
van land kreeg. Twintig jaar later volgden ook de eilanden Curaçao 
en Sint Maarten in eenzelfde statuut. De kleinere eilanden Bonaire, 
Saba en Sint Eustatius kregen de status van bijzondere gemeenten 
en vallen daarmee direct onder het Nederlandse staatsgezag. Zij wor-
den vandaag Caraïbisch Nederland genoemd.

De Gezelligheid op Curaçao
Aan het begin van de 20ste eeuw beoogde het ANV op de Neder-
landse Antillen een dynamische werking uit te bouwen. Vooreerst 
werd er geprobeerd om de Antilliaanse ANV-leden in een groep 
te verenigen, al bleek dat er op de eilanden weinig belangstel-
ling heerste voor nationale belangen. Desondanks vergaderde in 
november 1904 op het eiland Curaçao het eerste groepsbestuur van 
de Antillen in de sociëteit De Gezelligheid. De groep telde ongeveer 
honderd leden, voornamelijk lieden uit de gegoede burgerij alsook 
de hoogste ambtelijke gezagdragers van de zes eilanden. Een jaar la-
ter presenteerde dit elitaire gezelschap, dat in aantal was verdubbeld, 
zich officieel aan de ANV-leden in het moederland. De Antilliaanse 
ANV-kern was zodoende geboren. Het ere-voorzitterschap werd 
toebedeeld aan de gouverneur van de Nederlandse Antillen. Met een 
overwicht van Nederlandse bestuurders, ambtenaren, militairen, art-
sen, notarissen, directeuren en kooplui was de nieuwe groep een af-
spiegeling van de ANV-kern in Nederland en zou ze dezelfde idealen 
nastreven als het moederverbond. Met dit verschil dat als afgeleide 
van de oorspronkelijke doeleinden men op de Antillen eveneens 
opteerde voor de behartiging van de belangen van de ‘Nederlandse 
stam’. Maar de ANV-kern op de Antillen kreeg al snel de status van 
louter een gezelligheidsvereniging te zijn: werkelijke belangstelling 

voor het Nederlandse culturele erfgoed was er niet. De factor taal 
was niet het doel op zich, maar fungeerde eerder als middel tot een 
rijker verenigingsleven en ruimere sociale contacten. Hoe ook, het 
moederverbond toonde van bij de start een enthousiaste belangstel-
ling voor het ANV-werk op Curaçao, want het belangrijkste oogmerk 
was om de culturele banden tussen de kolonies en Nederland zo 
stevig mogelijk te onderhouden.

Tot aan de Tweede Wereldoorlog waren de activiteiten op de Neder-
landse Antillen veelzijdig te noemen. De culturele avonden, lezin-
gen, filmvertoningen of gekostumeerde bals konden telkens op de 
nodige belangstelling rekenen. Het grootste historische evenement 
dat het ANV op Curaçao organiseerde, was de herdenking van de 

De bewoners van het eiland Saba. De persoon links raspt cassave of 
maniok, een traditioneel werkje voor vrouwen en kinderen, s.d. [ADVN, VFA11569/27]

Van het grote herdenkingsfeest in 1934 op Curaçao bleef heel wat beeldmateriaal bewaard. 
In de collectie bevindt zich een album met foto’s van de activiteiten die toen op het eiland 
werden georganiseerd. Op verscheidene locaties werden standen ingericht waar bezoekers 

rustig konden verpozen. [ADVN, VFE109]
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300-jarige relatie tussen Nederland en de Antillen. Er werd gevierd 
met een gedenkboek en een grootse overzichtstentoonstelling 
Nederland-Curaçao 1634-1934. Dit alles paste perfect in het promotie-
plaatje om de belangstelling voor de Antillen in het moederland aan 
te wakkeren.
Op vlak van onderwijs werd er sterk geïnvesteerd. Studiebeurzen 
waren het middel bij uitstek om zoveel mogelijk kinderen op te 
leiden in het Nederlands. Bovendien werd vanaf eind jaren twintig 
op de ABC-eilanden een Neerlandia-prijs uitgereikt aan laatstejaars 

“met de beste vorderingen in de Nederlandse taal”. Ook richtte het ANV 
op de zes eilanden boekerijen of Nederlandstalige bibliotheken in 
om de Nederlandse taal en cultuur zoveel mogelijk te verspreiden en 
te bevorderen. Nederlandstalige literatuur werd massaal, en met de 
medewerking van Nederlandse ANV-afdelingen, ingevoerd vanuit 
het moederland.

De oorlogsjaren
Terwijl de ANV-werking in het moederland vanaf 1940 als gevolg van 
de Duitse bezetting nagenoeg stil viel, ontplooiden de ANV’ers op 
Curaçao en Aruba zich tot activiteitenplanners bij uitstek. Muziek-
avonden, toneel- en filmvoorstellingen en lezingen werden met 
regelmaat georganiseerd. De gevolgen van de oorlog waren nauwe-
lijks merkbaar op de Antilliaanse eilanden. Vanuit dit perspectief en 
in overleg met alle niet-Europese ANV-kernen werd in 1940 unaniem 
beslist dat de ANV-kern op Curaçao tijdelijk het hoofdbestuur uit het 

moederland zou waarnemen. Op de koop toe besliste het ANV 
op Curaçao tijdens de oorlog een eigen Neerlandia uit te geven, 
waarvan een eerste nummer verscheen in december 1940. Vier 
jaargangen lang werd het blad gedrukt in een oplage van 2500 
exemplaren. De uitgave werd stopgezet aan het einde van de 
oorlog. Na de bevrijding overhandigde het Haagse hoofdbestuur 
de zilveren ANV-penning aan de Antilliaanse groep en werden de 
Antillianen bedankt voor hun inzet gedurende de oorlog. Maar 
hoezeer zij ook werden bejubeld, tegelijkertijd kregen zij te maken 
met de eerste discussies over dekolonisatie. De status van de 

Antillen binnen het Koninkrijk Nederland alsook de positie van de 
inheemse taal, werden langzaam, maar zeker in vraag gesteld.

Het einde van een koloniaal tijdperk
In de eerste naoorlogse jaren zakte de werking van het ANV op 
Curaçao onverwachts de diepte in. De naweeën van de oorlog lasten 
een periode van stilte in die pas midden jaren 1950 geleidelijk aan 
weer verdween. Allerlei activiteiten werden hernomen. Boekerijen 
groeiden en werden uitgebreid met een ‘roulerende bibliotheek’ of 

De Breedestraat in de oudste wijk van Willemstad: Punda, op het eiland Curaçao. Oor-
spronkelijk heette de wijk De Punt, wat in het Papiamentu vertaald werd als Punta en later 
verbasterde tot Punda, s.d. [ADVN, VFB2255/23]

Een clubhuis van de olieraffinaderij Curaçaosche Petroleum 
Industrie Maatschappij, 1931. [ADVN, VFA11568/79]
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Bronnen bij deze bijdrage:
P. van Hees & H. de Schepper, Tussen cultuur en politiek. Het Algemeen-Nederlands Verbond, 
1895-1995, Hilversum-Den Haag, 1995; T. Cobbaert, Nederlanders van noord tot zuid. Het 
Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) en zijn archief, in: ADVN-Mededelingen, nr. 38, pp. 4-9; 
G. Oostindië & I. Klinkers, Gedeeld Koninkrijk: de ontmanteling van de Nederlandse Antillen en 
de vernieuwing van de trans-Atlantische relaties, Amsterdam, 2012; ww.anv.nl; Nederlandse 
Antillen - Wikipedia.

de ‘bibliobus’. Neerlandia-oorkondes werden uitgereikt aan leerlin-
gen die bij het examen een schoolcijfer haalden van zeven of meer 
voor het vak Nederlands. Tot slot was er nog de organisatie van de 

‘Neerlandia-dagen’. Tijdens deze dagen vierden de kinderen op Cura-
çao de verjaardag van prins Bernhard en later die van prinses Beatrix. 
Het festijn werd gepland over meerdere dagen met bioscoopavon-
den, toneelstukjes, zangavonden 
of poëziewedstrijden.
Intussen laaide de discussie rond 
het gebruik van de taal hoog op. 
Moesten filmvoorstellingen en 
cultuuravonden doorgaan in de 
rijkstaal, het Nederlands, of in de 
landstaal, het Papiamentu? Ook 
in de culturele centra in Curaçao 
en Aruba was een duidelijke 
kentering merkbaar: zij pleitten 
meer en meer openlijk voor het 
gebruik van de landstaal. Tegen 
het einde van de jaren 1960 kwa-
men de activiteiten op Curaçao 
daardoor onder druk te staan en 
liep het ledenaantal sterk terug. 
In 1974 besliste de Antilliaanse 
ANV-kern de werking tijdelijk te stoppen. Deze pauze duurde bijna 
20 jaar lang. De achtergrond van dit proces was de dekolonisatie en 
de verzelfstandiging van de overzeese gebieden en het centraal stel-
len van de vraag naar de eigen authentieke cultuur en de landstaal. 
Een emancipatieproces dat vooral moeilijk werd verteerd door het 
ANV. Er was de vrees voor het verloren gaan van het Nederlandse 
wereldrijk en het wegvallen van de mogelijkheden voor behoud en 
uitbreiding van het Nederlandse taal- en cultuurgebied. Het meren-
deel van de ANV-bestuursleden in het moederland kon de inactiviteit 
destijds moeilijk begrijpen.

Een nieuwe, wat onzekere start
In 1991 werd op vraag van het ANV in Den Haag voor het eerst 
weer een spreekbeurtenwedstrijd op Curaçao georganiseerd. Bij de 
prijsuitreiking deelde het ANV boeken uit en schonk het de win-

naar een cultureel-educatieve reis naar Aruba. Het weerzien met de 
oud-leden van het Antilliaanse ANV was hartelijk en mondde twee 
jaar later uit in een herneming van de activiteiten op de Nederlandse 
Antillen. In november 1993 werd de afdeling Curaçao tijdens een 
ledenvergadering heropgericht. De kleine groep telde 60 leden en 
beperkte zich voorlopig enkel tot het eiland Curaçao. Het verkozen 

bestuur was Antilliaans, met 
wortels in alle lagen van de 
bevolking. Tijdens een verga-
dering bepaalde men duidelijk 
dat het ogenblik was gekomen 
om actief een aandeel te leve-
ren in de stimulering van de 
Nederlandse taal op het eiland. 
Maar “deze hernieuwde ANV-
activiteiten dienden plaats te 
vinden binnen het bestek van de 
fase van verzelfstandiging van 
Curaçao, waarin de landstaal 
Papiamentu een eigen plaats in 
het onderwijs had verworven”. 
Het ANV was dus welkom op 
het eiland zolang het respect 
toonde voor de eigen weg die 
de Antillianen hadden gekozen 
onder meer op taalgebied. Het 
hoofdbestuur in Den Haag was 
in de daaropvolgende jaren de 
moeilijke taak weggelegd om 

de heropleving van het ANV op de Antillen te laten slagen. Onder-
steuning vanuit Nederland was cruciaal in deze toch wel kritieke 
aanloopfase naar een tijdperk van turbulente staatkundige en sociale 
veranderingen op Curaçao. [sg]

Leden van de Koloniale Raad en gedelegeerden 
van het Bestuur van Curaçao. Eduard S. Lans- 
berg (eerste rij, derde van rechts) zetelde 
bijna dertig jaar in de Koloniale Raad en was 
in mei 1932 – toen de foto werd genomen – 
 voorzitter. [ADVN, VFC601/25]
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De Vlaamse beweging heeft een invloed op de wijze waarop som-
mige mensen omgaan met de grote gebeurtenissen in het leven: ge-
boorte, huwelijk en overlijden. Enkele elementen die verwijzen naar 
Vlaanderen en de Vlaamse emancipatiestrijd, vinden hun uitdrukking 
in de rituelen en symbolen die deze drie gebeurtenissen begeleiden. 
Over het algemeen is dit een fenomeen van het tweede en derde 
kwart van de 20ste eeuw, al vinden we ook voor- en nadien getuige-
nissen hiervan. Bij personen die actief zijn in de Vlaamse beweging 
komen christelijke symbolen en Vlaamse bewegingssymbolen en 
teksten overigens vaak zij aan zij voor op de aankondigingen en 
tijdens de plechtigheden.

Onder het wakend oog van Tijl en Nele
Zoals ook ter gelegenheid van andere levensrituelen, voelde een aan-
tal Vlaams-nationalisten de behoefte om bij hun huwelijk uitdrukking 
te geven aan hun overtuiging. Dat kwam onder meer tot uiting in de 
huwelijksaankondigingen en tijdens de plechtigheden.
Het tijdschrift Gudrun. Orgaan van den Vlaamschen Landsbond voor 
Roomsch Katholieke Vrouwen en Meisjes wijdde in 1929 een uitvoe-
rige bijdrage aan “Het huwelijk”. Daarin werd onder meer de relatie 
besproken tussen het huwelijk en de Vlaamse identiteit: “Het huwelijk 
eens bekijken van christen-vlaamsch standpunt uit, is niet alleen goed 
en nuttig, maar noodig. (…) het rijker mensch-zijn nu voor de Vlaam-

met vlaamse zegen
Levensrituelen en Vlaamse beweging

COLLECTIE

sche man, als voor 
de Vlaamsche vrouw, 
vergt ontwikkeling 
en bloei van het 
Vlaamsch-zijn, terwijl 
tevens voor hen, als 
voor eenieder, het 
rijkste mensch-zijn 
samenvalt met het 
volle christen-zijn. De 
beste voorbereiding 
tot het huwelijk zal 
dus voor het meisje 
hierin gelegen zijn dat ze in zich ontwikkele de vrouwelijkheid, samen 
met de vlaamschheid en de christelijke godsdienstzin.”
Huwelijksaankondigingen wezen soms op de Vlaamsgezindheid 
van het koppel. Zo werd een Vlaamse jeugdleider met zijn vrouw “in 

Dietschen echt verbonden”. Andere 
geliefden lieten op hun uitnodi-
ging weten dat God hun vrucht-
dragende gemeenschap voor 
kerk, land en volk zou zegenen; 
de tekst werd afgedrukt op een 
achtergrond bestaande uit een 
kruis met de letters AVV-VVK. Vaak 
werden runentekens gebruikt om 
het huwelijk voor te stellen, zoals 
het door in elkaar vlechten van de 
symbolen voor man en vrouw.

Huwelijksaankondigingen 
symboliseerden niet alleen 
liefde, ze verbeeldden ook 

in sommige gevallen de 
ideologische overtuiging 

van het koppel. 
[ADVN, D12515(1)]

Huwelijkswenskaarten vindt men in alle 
vormen en kleuren, zo ook in de Vlaams- 
nationale sfeer, s.d. [ADVN, AVARVPR92, 
AVARVPR95, AVARVPR98]
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Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden huwelijken van Vlaamse 
collaborateurs soms op een Nieuwe Orde-manier gesloten. Op 21 
maart 1944 huwde in de lokalen van de Sicherheitsdienst in Brussel 
een Vlaamse Untersturmführer van de Waffen-SS met zijn verloofde. 
De plechtigheid bestond uit toespraken, afgewisseld met klassieke 

muziek. Het paar 
wisselde de trouw-
ringen uit terwijl 
een SS-koor het 
SS-Treuelied zong. 
Daarna “werd door 
een Vlaamsch meis-
je der Hitler Jeugd 
aan het bruidspaar 
het brood en het 
zout overhandigd. 
De spreekster 
verklaarde hen 
dat ze hiermede 
besloten alle leed en 
alle vreugde in het 
komende leven te 
deelen.”
De symbolen bij 
uitstek van de 
Vlaamsgezinde 
echtverbintenis en 
trouw waren en 
zijn ongetwijfeld 
Tijl en Nele, uit het 
Uilenspiegelver-
haal van Charles 
De Coster. Hun 

beeltenis, vaak gesierd met een Vlaams leeuwenschild, mocht in 
geen enkele woonkamer van Vlaams-nationalisten ontbreken. Ze 
kwamen overigens ook vaak voor op de aankondigingskaartjes.

Geboorte en doop
Vlaams-nationalistische gezinnen waren niet zelden grote gezinnen. 
Dat gaf de ouders en de doopheffers uitgebreid de mogelijkheid om 
hun gezindheid uit te drukken in de naamgeving: er diende gezocht 
naar een uitgesproken Vlaamse naam. Vlaamse heiligennamen kwa-
men hiervoor in aanmerking: Godelieve (van Gistel), Bavo (van Gent) 
en Lutgardis (van Tongeren) waren erg populair. Er werd uiteraard 
consequent voor de Nederlandse variant van de voornamen geko-
zen: Lode/Louis, Karel/Charles, Renaat/René, Marleen/Marie-Hélène.
Wie overtuigd was van de Germaanse bestemming van het Vlaamse 
volk, of verslingerd was aan de Scandinavische sagenwereld, 
noemde zijn kinderen bijvoorbeeld Brunhilde, Ingeborg, Thorwald 
of Ortwin. In dat geval werden vaak de bijpassende runen op het 
geboortekaartje afgebeeld.

Geregeld was het geboortekaartje trouwens niet minder dan een 
politiek en maatschappelijk programma of project. Een jongen die 
Boudewijn werd gedoopt, kreeg op zijn kaartje de volgende com-
mentaren mee: “Boudewijn! Naam, in de wordingsstrijd van mijn Volk 
met een vorstelijke mantel van roem en luister omhangen! Heeft de 
dynastie der Boudewijns, het sterke Vlaamse Rijk, dat zij vestigde op de 
peilers van schranderheid, durf en stuwkracht – met, zonder en tegen 
haar machtige buurvorsten – niet doen uitstralen vanuit Brugge, haar 

De SS-Man kondigde in april 1944 het huwelijk aan 
van de Untersturmführer Karel Verlinden en 
zijn vrouw Julika Princen. [ADVN, VY900189]

Het geboortekaartje van Boudewijn met een overvloed aan Vlaams-nationale symboliek
werd in 1952 door Frans Van Immerseel ontworpen. [ADVN, AVARVGDA10]
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bakermat, tot de Keizerskroon van Constan-
tinopel en het Heiligdom Jerusalem? Moge 
ik, de naam dezer glorierijke voorgangers 
waardig, met de gave krachten van ons 
Bloed en de genade van het H. Doopsel, door 
bemiddeling van Moeder Maria, uitgroeien 
tot een ‘bald-win’, een ‘sterke vriend’ van mijn 
God en mijn Volk.” Voorts werden wel eens 
verzen van Guido Gezelle of Alice Nahon op 
de geboortekaartjes afgedrukt. Van René 
De Clercq kwamen de versregels: “Zou men 
armoe lijden om een mondje meer! Och, waar 

menschen strijden, 
helpt de Heer!”
Indien mogelijk 
werd voor de 
katholieke en 
Vlaamse doop-
plechtigheid een 
beroep gedaan 
op een bekende 
Vlaams-nationalis-
tische priester, zo-
als pater Desideer 
Stracke.

Bidprentjes en overlijdensberichten
Bidprentjes, doodsprentjes of doodssantjes werden in de loop van 
de 19de eeuw populair. Aanvankelijk dienden ze om het overlijden 
van iemand bekend te maken – wat later gebeurde dat met de 
doodsbrieven of rouwbrieven. Nadien evolueerden de bidprentjes 
tot een vroom aandenken aan de overledene.
Tot ver in de 20ste eeuw werden iconografie en inhoud van de bid-
prentjes gedomineerd door christelijke symbolen en teksten: kruisen, 
treurende madonna’s, vrome gebeden, spreuken en citaten uit de 
bijbel. Maar ook hier tekende zich een evolutie af: meer en meer 
werd de nadruk gelegd op de overleden persoon. Er verscheen een 
foto van de aflijvige op de voorzijde van het bidprentje, zijn titel of 
beroep werd vermeld en soms zijn maatschappelijke, filosofische of 
politieke achtergrond en verdiensten. Ook de Vlaamse beweging en 
het Vlaams-nationalisme droegen hier hun steentje bij.

Vlaamsche Kinderzegen 
(organisatie en maand-
blad), opgericht in 1937, 
ondersteunde de politiek 
van de radicaal-rechtse 
partij het Vlaamsch 
Nationaal Verbond ten 
voordele van grote gezin-
nen. [ADVN, VY2383]

Personages zoals Tijl en Nele of de Vlaamse leeuw kleurden 
spontaan geboortekaartjes in Vlaams-nationale milieus. 

[ADVN, AVARVGDA69]
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Het vaakst voorko-
mend symbool was 
de tekst AVV-VVK in 
kruisvorm. Meestal 
werden slechts de 
letters gebruikt, 
maar soms werd 
er een kruisvorm 
rond getekend, of 
drukte men het 
silhouet van de 
IJzertoren, van een 
heldenhuldezerk 
of van het kruis 
boven de crypte 
in Kaaskerke af. Ook de 
Vlaamse leeuw werd op 
allerlei wijzen afgedrukt, 
vaak in combinatie met 
andere symbolen. Het 
bidprentje van de voor-
zitter van het IJzerbede-
vaartcomité Paul Daels 
(1921-1989) toonde een 
foto van de overledene, 
met leeuw, IJzertoren en een halve wereldbol. Het 
verleden en de verbondenheid van de overledene 
werden uitgedrukt door het opnemen van de symbo-
len van de verenigingen en verbanden waarin hij of zij 
actief was. Bidprentjes van voormalige oostfrontvrijwil-
ligers toonden hun inzet met een voorstelling van een 
berkenkruis. Het santje van de gewezen kampleider 
van de Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen (VAVV) Fons De 
Wolf (1917-1959) beklemtoonde met korenaren en een foto in VAVV-
uniform zijn oorlogsverleden. Voor wie in het Verbond van Dietsche 
Nationaal-Solidaristen had gemiliteerd, gebruikte men wel al eens de 
combinatie van zwaard, rad en ploegschaar, het symbool van het Ver-
dinaso. Voor Jef François (1901-1996), commandant van de Dinaso 
Militanten Orde (DMO) en Obersturmführer der Waffen SS, gebruikte 

men zowel het Verdinasoteken als de Vlaamse 
leeuw en het berkenkruis om zijn engagement 
duidelijk te maken. François stond overigens ook 
in wapenrok op de foto die zijn bidprentje siert.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurde dit 

wel meer. Op 
die manier 
werd het 
bidprentje, 
naast een 
aandenken, 
ook een 
propaganda-
middel voor 
de Nieuwe 
Orde en een 
aanklacht te-
gen wie zich, 
onder meer 
door moord, 
tegen de 
collaboratie 
verzette.

Behalve met symbolen, werd ook met teksten 
uitdrukking gegeven aan de overtuiging en 
het verleden van de overledene. Vaak werden 
beroep en functies vermeld. Soms was dit erg 
uitgebreid, zoals bij Delphine Nicasie (1901-

1992): “Ere-sekretaresse Volksunie, gewezen diensthoofd Algemeen 
Sekretariaat VNVV (VNV), gewezen adm. sekretaresse AVOHV (VVA), 
gewezen medewerkster Vlaams Komitee-Federalisme Amnestie Neder-
lands Verbond (ANV), oprichtster algemeen Vl. Nationaal Sekretariaat 
Volksunie, Lid van vele Vlaamse verenigingen”. Anderen hielden het so-
ber, zoals Hugo Schiltz (1927-2006): “Minister van Staat en Advocaat”. 
De voorzijde van het bidprentje van componist Wies Pée (1911-1990) 

Doodsprentjes van Reimond Tollenaere, Fons De Wolf, Jules 
Alberic Spincemaille en Bert Van der Speeten. 
[ADVN, collectie necrologie]
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werd dan weer gesierd met de partituur van Jeugd in ’t gelid, een lied 
op tekst van Tijl van Brabant (pseudoniem van Omar Waegeman). 
Binnenin staan enige verzen uit het Sint-Lutgart oratorium, geschre-
ven door Clem De Ridder: “Heilige vrouwe – volksgetrouwe – hoedster 
van het Vlaamse land – bied uw lijden – en ons strijden – aan de Heer als 
offerand”.
Op sommige bidprentjes werd het leven van de gestorvene breed-
voerig uiteengezet, waarbij vooral de verdiensten van de persoon 
in kwestie werden geroemd. Dat was onder meer het geval met 
voormalig VNV-volksvertegenwoordiger en secretaris-generaal voor 
Binnenlandse Zaken Gerard Romsée (1901-1976): “Hij behoort tot de 
groten van ons volk. Een geboren aristokraat, een rijk begaafd intellec-
tueel, die gedreven door zin voor rechtvaardigheid en liefde tot het volk, 

de Vlaamse strijd voor zelfstandigheid en volledige heropstanding, van 
jongsaf aan heeft meegestreden en geleid…”

Sommige bidprentjes vertellen over de omstandigheden waarin de 
aflijvige is gestorven. Dat gebeurde soms eerder omfloerst, zoals bij 
de gefusilleerde oorlogsburgemeester van Tienen Marcel Engelen 
(1903-1946): “in tragische omstandigheden uit het leven gerukt”. Bij 
gewezen oostfrontvrijwilliger Stephane Laureys (1911-1945) werd dit 
een aanklacht: “door terechtstelling te Antwerpen harteloos aan onze 
liefde ontrukt”. Dat was ook het geval met kunstcriticus en repres-
siegevangene Philippe Edgard Leonard (1911-1949), “overleden in 
gevangenschap te Vorst”. Hippoliet Meert (1865-1924), die als voor-
malig lid van de Raad van Vlaanderen en docent aan de Vlaamsche 
Hoogeschool in ballingschap in Nederland overleed, zag zijn leven 
samengevat in de woorden: “Hij werkte voor Vlaanderen dag en nacht: 
jaar in, jaar uit. Hij leed voor Vlaanderen. Hij stierf voor Vlaanderen.”

Verschillende Vlaamse auteurs leverden citaten of gelegenheidsge-
dichten voor de bidprent-
jes. Populair waren teksten 
van onder meer Guido 
Gezelle, Wies Moens, Cy-
riel Verschaeve, Ferdinand 
Vercnocke, Ward Hermans, 
Felix Timmermans (uit: 
Adagio) en Anton Van 
Wilderode (uit: De Over-
oever). Blanka Gyselen, 
Flor Grammens, Bert 
Peleman, Line Lambert, 
Ward Hermans, Vital Celen 
en Pol Le Roy lieten eigen 

Een sobere doodsbrief voor de jonge Herman Van den Reeck, 1920. [ADVN, collectie necrologia]

In 1858 schreef Guido Gezelle een 
dichtbundel naar aanleiding van de 

dood van Eduard Van den Bussche, 
een leerling aan het Klein Semina-
rie van Roeselare, waar hij les gaf. 
Kerkhofblommen is een verslag in 

poëzie en proza over de begrafenis. 
[ADVN, VBRB4881]
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Bronnen bij deze bijdrage:
F. Seberechts (red.), Duurzamer dan graniet. Over monumenten en Vlaamse beweging, Tielt, 
2003; Levensrituelen: Geboorte en Doopsel, Kadoc-Studies 20, Leuven, 1996; Levensrituelen: 
Het Huwelijk, Kadoc-Studies 24, Leuven, 2000; Levensrituelen: Dood & Begrafenis, Kadoc-Stu-
dies 31, Leuven, 2007; Het ADVN bewaart over de verschillende collecties heen materiaal van 
allerlei aard (boeken, periodieken, archief en beeld & geluid) dat aansluit bij de geboorte-, 
huwelijks- en overlijdensrituelen binnen de Vlaamse beweging.

teksten drukken op hun bidprentje. Ook verzen 
uit het Wilhelmus werden vaak geciteerd: “Mijn 
schilt ende betrouwen – syt ghy, o God myn Heer!”. 
Oostfronters, maar ook anderen, gebruikten niet 
zelden de leuze “Zijn/haar eer was trouw!”.

Over de doden niets dan goeds
De begrafenisplechtigheid bood vele mogelijk-
heden om uitdrukking te geven aan, of af te reke-
nen met de Vlaamsgezindheid van de overledene. 
Op de kist kon een leeuwenvlag of een deltavlag 
gelegd worden. Tijdens de dienst werden pas-
sende liederen gezongen, zoals het Gebed voor 
het Vaderland, De Vlaamse Leeuw of een strofe uit 
het Wilhelmus. Een rouwstoet, met de vaandels 
van talrijke Vlaamse verenigingen waarin de aflijvige actief was, zette 
de passanten tot de gepaste bewondering en eerbied aan. Bij het 
graf volgden de nodige toespraken van vrienden, bewonderaars 
en vooraanstaanden uit de Vlaamse beweging. Tijdens het begrafe-
nismaal werden anekdotes uitgewisseld door de kameraden uit de 
Vlaamse strijd.

Sommige begrafenissen groeiden uit tot grootse politieke manifes-
taties. Dat was onder meer het geval met die van de neergeschoten 
student Herman Van den Reeck (1901-1920) in Antwerpen, en van de 
activisten Alfons Depla (1860-1924) in Kortrijk en Hippoliet Meert in 
Gent. Bij de begrafenis van deze laatste, in 1924, kwam het trou-
wens tot incidenten tussen Vlaamsgezinde sympathisanten en de 
massaal aanwezige ordediensten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
weigerden nogal wat priesters om een lijkdienst op te dragen voor 
gevallen oostfronters of omgebrachte collaborateurs, zeker wan-
neer de plechtigheid zou worden bijgewoond door geüniformeerde 
medestanders en de dienst gepaard zou gaan met vertoon van 
Vlaams-nationalistische of nationaalsocialistische symboliek. Ook na 
de oorlog gebeurde het geregeld dat de celebrant een leeuwenvlag 
op de lijkkist of de uitvoering van De Vlaamse Leeuw weigerde. [fs]

Naar aanleiding van de Erfgoeddag, die dit jaar de focus legt op 
het thema ‘Rituelen’, lichten we met archief- en beeldmateriaal de 
verschillende levensrituelen toe vanuit het oogpunt van de Vlaamse 
beweging. De nadruk ligt hierbij op de geboorte, het huwelijk en 
het overlijden. Op zondag 24 april 2016 opent het ADVN zijn 
deuren voor iedereen en kan u van 10 tot 18u een bezoek brengen 
aan de tentoonstelling Met Vlaamse Zegen.

Angela Tysmans, de weduwe van Lodewijk Dosfel, 
hield in april 1942 een grafrede tijdens de begrafenis 

van Roza De Guchtenaere. [ADVN, VFA3734]

Bent u een verzamelaar van geboortekaartjes, huwelijksaankon-
digingen of overlijdensberichten die binnen de Vlaams-nationale 
sfeer vallen? Het ADVN heeft altijd interesse de collectie te verrijken. 
Schenkt u ze liever niet weg? Geen probleem, de stukken kunnen 
door ons digitaal worden gereproduceerd.
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ONDERZOEK

Hierbij presenteren wij u een kort inhouds-
overzicht van het nummer 2016/1 van WT.

Gertjan Willems
‘Een indrukwekkende stapel documenten.’ 
Over de moeizame institutionele ontwik- 
keling van het filmproductiebeleid in 
Vlaanderen (1964-1981)

Dit artikel bouwt verder op een in WT 
verschenen bijdrage (WT, jg. 74, 2015, nr. 3) 
over de voorgeschiedenis (vanaf 1945) en de 
totstandkoming van het Koninklijk Besluit 
van 14 november 1964 tot bevordering 
van de Nederlandstalige filmcultuur, dat 

de start van de systematische en selectieve 
cultureel gemotiveerde filmproductiesteun 
in Vlaanderen inluidde. Dit vervolgartikel 
handelt over de institutionele ontwikkeling 
van het filmproductiebeleid in Vlaande-
ren vanaf 1964 tot 1981, toen Karel Poma 
(PVV) de onafgebroken opeenvolging van 
CVP-ministers van Cultuur doorbrak. Na 
een schets van de algemene budgettaire en 
ministeriële beleidscontext, gaat het artikel 
in op de veelvuldige kritieken op het film-
productiebeleid in de betreffende periode. 
Als antwoord op deze kritiek ontstonden 
er diverse initiatieven om het KB van 1964 
structureel te hernieuwen. Dit artikel duidt 
de redenen waarom deze pogingen telkens 

mislukten en gaat tegelijk dieper in op hoe 
deze initiatieven zich verhielden tot het 
Vlaamse streven naar culturele autonomie 
en het communautaire gegeven.

Michael Meeuwis
Taalstrijd in Afrika: Het taalwetsartikel in het 
Koloniaal Charter van 1908 en de strijd van 
Vlamingen en Afrikaners voor het Neder-
lands in Afrika tot 1960

Het Koloniaal Charter, de organieke wet die 
in 1908 de overname van Congo door de Bel-
gische staat uit de privé-handen van koning 
Leopold II regelde, bevatte een artikel over 
taalrechten in de kolonie. Hoewel ook taal-
rechten voor de Congolezen erin vermeld 
werden, handelde het artikel in de eerste 
plaats over taalrechten voor de Belgische 
koloniserende minderheid. Het artikel is er 
gekomen op aandringen van enkele Vlaamse 
parlementsleden tijdens debatten gehouden 
in de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
in de eerste helft van 1908. In deze bijdrage 
worden deze debatten besproken om zo 
de semantiek en taalideologische achter-
gronden van elk deel van het artikel van een 
historische verklaring te voorzien. Daarnaast 
wordt ook belicht hoe niet alleen in 1908, 

Still met Willeke Van Ammelrooy en Jan Decleir uit Mira 
(1971, Fons Rademaekers), naar Stijn Streuvels’ De teleur-
gang van den Waterhoek. Het succes van deze Belgisch-Ne-
derlandse coproductie zorgde voor een groter politiek draag-
vlak voor de ondersteuning van de Vlaamse filmproductie, 
maar de naaktscènes van Willeke Van Ammelrooy zorgden 
ook voor enige ophef. [Koninklijk Belgisch Filmarchief]
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maar ook in de decennia erna (en tot aan 
de dekolonisatie in 1960), met name telkens 
wanneer Vlaamse politici de gebrekkige 
toepassing van het taalwetsartikel en de 
blijvende dominantie van het Frans in Bel-
gisch-Congo aanklaagden, zij verwijzingen 
maakten naar de Afrikaners en het Afrikaans 
in Zuid-Afrika, om zo het argument kracht bij 
te zetten dat het Nederlands in heel Afrika 
onder de Sahara een taal van belang was of 
kon worden. Opmerkelijk is dat ook Zuid-
Afrikaanse denkers en politici meermaals 
naar de aanwezigheid en het officiële statuut 

van het Nederlands in Belgisch-Congo 
verwezen, namelijk in hun strijd tegen de 
dominantie van het Engels tegenover het 
Nederlands/Afrikaans bij hen. Vanaf 1914 
kwamen er bovendien rechtstreekse con-
tacten tussen Vlaamse en Afrikaanse politici 

Daniël François (D.F.) Malan (1874-1959), die een belangrijk 
theoreticus van de apartheid was en in 1948 premier van 
Zuid-Afrika zou worden, werd op jonge leeftijd dominee van 
de Nederduits Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika. Het is in 
die hoedanigheid dat hij zijn in 1912 ondernomen reis naar 
Rhodesië en het zuidoosten van Belgisch-Congo documen-
teerde met een reisverslag. [Nederlands Zuid-Afrikaanse 
Vereniging, Amsterdam]

over deze materie. In een afsluitend deel 
wordt aangegeven hoe aan het einde van 
de Belgische kolonisatie de Congolese elite 
erg negatief reageerde op de Vlaamse eisen 
voor een tweetalige kolonie, omdat ze er 
een kolonialistische rem op haar kansen tot 
socio-economische emancipatie in zag.

Verder in dit WT-nummer twee nieuwe 
rubrieken. In Forum een interview met 
Anwen Elias (Aberystwyth University). Deze 
politicologe laat haar licht schijnen over de 
geschiedschrijving van de Welshe beweging 
en de wijze waarop regionalistische en natio-
nalistische partijen zich positioneerden ten 
aanzien van het Europese integratieproces.
De rubriek Erfgoed bevat een herwerkte 
bijdrage van Tom Cobbaerts De lijken van de 
kiosk. Op zoek naar een graf voor de slachtof-
fers van Abbeville (eerder verschenen in de 
ADVN-Mededelingen, nr. 50). Tot slot is een 
aantal besprekingen van recente uitgaven in 
het nummer opgenomen.

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

[bic kredbebb].
Abonnementsgeld:

– binnenland: 30 euro
– buitenland: 36 euro

– steunabonnement: 40 euro
meer info langs: www.wt.be
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vtb-vab archief

COLLECTIE

In 2015 bracht de Vlaamse Toeristen- en 
Automobilistenbond al haar afdelings-
archieven over naar het ADVN. In totaal 
werden 381 afdelingsdossiers van 
steden, gemeenten en deelgemeenten 
van over heel Vlaanderen beschreven. 
Deze dossiers bevatten briefwisseling, 
programma’s, audiovisueel materiaal 
(foto’s, dia’s, affiches, medailles en post-
kaarten) en documenten over activitei-
ten (wedstrijduitslagen en clubbladen), 
financiën, leden- en vrijwilligerswerking 
van afdelingen en onderafdelingen 
(zoals fotokringen, sportafdelingen of 
zangverenigingen). De dossiers werden 
gevormd door het centrale VTB-secre-
tariaat, dat de documenten bijhield 
ter verantwoording van de afdelings-
werking en als bewijs voor de subsi-
diërende instanties of het bestuur. De 
dossiers geven een unieke kijk op het 
reilen en zeilen van het lokale culturele 
verenigingsleven in Vlaanderen. Het af-
delingsarchief overspant hoofdzakelijk 
de tweede helft van de 20ste eeuw en 
is een mooie aanvulling op het archief 
Vlaamse Toeristenbond / Vlaamse Au-
tomobilistenbond (ADVN AC453) dat in 
het ADVN wordt bewaard. 
Uit dit gevarieerde archief lichtten we 
twee foto’s van de VTB-afdeling Zotte-
gem. Enkele leerlingen van de Vrije 
Basisschool Bevegem (Heilig Hartplein 
Zottegem) staan aan de start van een 
fiets- en verkeersparcours in de jaren 
1960. Herkent u iemand op de foto’s 
of weet u iets meer over de gefotogra-
feerde activiteit, laat het ons dan weten 
langs publiekswerking@advn.be. [sb]
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Op vrijdag 27 mei nodigt het ADVN u uit voor 
een voordracht van Dimitri Roden over het 
Duits gerechtelijk onderzoek naar de ‘spook-
treinen’ van mei 1940. Dimitri Roden (°1982) 
studeerde geschiedenis aan de universiteit van 
Leuven en werkt sinds 2005 als historicus in het 
Breendonk Memorial. In 2015 promoveerde hij 
tot doctor in de geschiedenis (UGent) en doctor 
in de sociale en militaire wetenschappen (KMS) 
op het proefschrift ‘In naam van het Duitse 
volk! Het Duitse krijgsgerecht en de openbare 
orde in bezet België (1940-1944)’.

‘Een culturele schande van de hoogste 
graad!’
Op 10 mei 1940 voert het Duitse legerbevel 
in bezet België de Duitse militaire strafrechts-
pleging in. Burgers uit het bezet gebied die 
de belangen van de bezetter op rechtstreek-
se wijze hebben geschaad, riskeren voortaan 
een proces voor een Duitse krijgsraad. De 
Duitse militaire rechtbanken zijn niet alleen 
bevoegd voor de bestraffing van typische 
verzetsdaden als sabotage of spionage, maar 
behandelen ook louter gemeenrechtelijke 
misdrijven als diefstal.
Een zaak waaraan het krijgsgerecht bijzon-
dere aandacht schenkt, is die van de weg-
gevoerden van mei 1940. Gelijktijdig met de 
Duitse inval geeft de Belgische overheid het 
bevel tot de arrestatie van duizenden staats-
gevaarlijk geachte Belgen en in het land 
verblijvende buitenlanders. Vanaf 12 mei 
1940 gaat de overheid ook over tot depor-
tatie van een deel van de arrestanten. Met 
konvooien brengen Belgische rijkswachters 
en militairen ze over naar strafinrichtingen 
en gevangenenkampen in onbezet Frankrijk. 
De transporten zelf gebeuren in erbarmelijke 

dialoog in het advn

omstandigheden en kosten aan sommige 
gedeporteerden het leven. 
Na hun terugkeer uit Frankrijk hopen vooral 
de Vlaams-nationalisten dat de bezetter de 
verantwoordelijken voor de deportaties voor 
de rechter brengt.
Tussen januari en juli 1941 vinden in bezet 
België minstens vijf processen plaats tegen 
Belgische militairen en rijkswachters die in 
mei 1940 een gevangenentransport hebben 

KORT

begeleid. Op basis van de bewaarde gerech-
telijke stukken wordt het verhaal verteld 
van één van die transporten, nl. dat van de 

‘spooktrein’ van 15 mei 1940. Hoe verliep het 
transport? Welke rol speelden de Vlaams-
nationalistische verdachten in het gerechte-
lijk onderzoek? En waarom mengt het Duitse 
krijgsgerecht zich in een zaak die op het 
eerste zicht een strikt Belgische aangelegen-
heid lijkt? [dr]

Vrijdag 27 mei 2016, 14u30

Dimitri Roden, 
‘Een culturele schande van 

de hoogste graad!’

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

De weggevoerden uit het kamp van Le Vernet, Toulouse, 
augustus 1940 [ADVN, VFA360]
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dag van de nieuwste geschiedenis

KORT

leerdok presenteert een innovatief lespakket

Van documenten kan je (veel) leren. Dat is, 
in het kort, het uitgangspunt van de nieuwe 
werkgroep LeerDok. De medewerkers 
verbonden aan LeerDok zijn Faro, Stadsar-
chief Antwerpen, Letterenhuis, ADVN, AMVB, 
Amsab-ISG en de Koninklijke Bibliotheek van 
België. Zij zijn ervan overtuigd dat archie-
ven kinderen en jongeren aan het denken 
kunnen zetten. Samen hebben ze aan de 
hand van voorbeelden uit het verleden een 
lespakket ontwikkeld over 
censuur en vrije meningsui-
ting. Met behulp van unieke 
archiefbronnen, en de opmer-
kelijke verhalen die daaraan 
verbonden zijn, krijgen leer-
lingen inzicht in de betekenis 
van censuur en vrije menings-
uiting. Ze reflecteren over cen-
suur vroeger en nu, en leren 
dat onze vrije meningsuiting 
niet zo vanzelfsprekend was 
(en nog steeds niet is).
Het modulair lespakket 
bestaat uit een handleiding 

voor de leerkracht, een inleidend filmpje, vijf 
lesmodules met uniek bronnenmateriaal uit 
diverse archieven en erfgoedbibliotheken, 
een afsluitende les met creatieve werk-
vormen, links naar de digitale bronnen en 
educatief werkmateriaal en lesfiches.

Het ADVN presenteert enkele mogelijkhe-
den voor meerdere lesuren rond de thema’s 
legercensuur bij frontblaadjes en de clan-

destiene frontbeweging in 
de Eerste Wereldoorlog. Als 
rode draad doorheen het 
lespakket loopt het frontver-
haal van Lode De Boninge. 
Uit zijn persoonlijke docu-
menten die hij als brancar-
dier aan het IJzerfront naliet, 
werden enkele archiefstuk-
ken geselecteerd die perfect 
aansluiten bij het thema 
censuur en vrije menings-

uiting. In de selectie vind je onder meer een 
open frontbrief, pamfletten, correspondentie, 
een frontblaadje en een bevelschrift van de 
censuurdienst. Alle stukken zijn afkomstig 
uit het IJzerbedevaartarchief (AC102), dat 
wordt bewaard bij het ADVN. De archiefstuk-
ken nemen een centrale plaats in bij het 
educatief pakket. De bronnen zijn dus het 
vertrekpunt van elke les. Het lespakket geeft 
voorbeelden van diverse lesmethodieken 
en mogelijkheden, maar laat de keuze in 
opdrachten aan de leerkracht. De lessen zijn 
in de eerste plaats bedoeld voor een derde 
graad ASO, maar kunnen eenvoudig aange-
past worden voor een lagere graad. 
Het pakket kan worden gedownload langs 
de website van het ADVN. [sg]

Naar tweejaarlijkse gewoonte organiseert 
de BVNG dit jaar opnieuw haar Dag van 
de Nieuwste Geschiedenis. Onder de titel 
De Belgische historici in de internationale 
wandelgangen wordt op vrijdag 29 april de 
impact van de onstuitbare internationalise-
ring op het historische bedrijf en onderzoek 
bestudeerd. In tijden waarin academici snel 
buitenlandse praktijken (en soms ook de En-

gelse taal) overnemen, is het grote publiek 
meer en meer op zoek naar authentieke 
geschiedenissen met een regionale of lokale 
tint. Onder meer deze problematiek komt 
aan bod tijdens thematische sessies waarin 
onderzoekers hun specialisatie toelichten. In 
de namiddag gaan enkele gerenommeerde 
geschiedkundigen tijdens een panelgesprek 
in debat over de internationalisering, en dit 

op basis van hun persoonlijke bevindingen 
en ideeën.

De Dag van de Nieuwste Geschiedenis gaat 
ditmaal door aan de Université Libre de 
Bruxelles (ULB). 
Een gedetailleerd programma en een 
inschrijvingsformulier vindt u op de website 
van de BVNG: www.bvng-abhc.be. [as]

Het laatste nummer van De Leiekerels 
werd door de legercensuur afgekeurd. 
Dit exemplaar werd teruggevonden 
op het dode lichaam van Lode De 
Boninge. [ADVN, Y1095/2/14]
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een nieuwe toekomst
voor bvng

Al sinds 1972 is de Belgische Vereniging 
voor Nieuwste Geschiedenis een belangrijk 
forum voor wetenschappelijke instellingen, 
academici en andere geïnteresseerden in de 
nieuwste geschiedenis. Om het doelpubliek 
aan beide zijden van de taalgrens beter te 
bereiken, ondergaat de BVNG in 2016 een 
ingrijpende modernisering. Het driemaan-
delijkse Mededelingenblad, uithangbord 
van de BVNG, wordt als Contemporanea 
nieuw, online leven ingeblazen. Naast de 
vertrouwde recensies, nieuwsberichten en 
overzichten van scripties besteedt het blad 
voortaan ook ruim aandacht aan websites, 
blogs en digitale applicaties die niet meer 

uit het historische onderzoek weg te denken 
zijn. Ook interviews en opiniestukken krijgen 
een meer prominente plaats.
Met het nieuwe nummer, te verschijnen 
in maart, vervelt het tijdschrift niet alleen 
tot een digitale publicatie, maar wordt het 
ook gratis beschikbaar gesteld. Wie echter 
een lidgeld van €16 betaalt, krijgt via de 
eveneens vernieuwde website toegang tot 
een databank met masterscripties rond de 
Belgische nieuwste geschiedenis en tot de 
archieven van het Mededelingenblad. Zowel 
Contemporanea als alle andere informatie 
rond de BVNG kan u vinden op www.bvng-
abhc.be. [as]



ADVN 
archief-, documentatie- & onderzoekscentrum

Lange Leemstraat 26  2018 Antwerpen
[T] +32 [0]3-225 18 37

[E] info@advn.be
[W] www.advn.be

ADVN-Mededelingen | driemaandelijks | nummer 51 | eerste trimester 2016


