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DENKWOORD

Waarschuwing voor ‘De klok van Vlaanderen’
De naam Ernst Niekisch (1889-1967) doet bij weinigen nog een belletje rinkelen. Met zijn opvatting dat het Duitsland van na de Eerste
Wereldoorlog moest aanleunen bij Sovjet-Rusland behoort hij immers tot de verliezers van de geschiedenis. Nationaalbolsjewisten die
zoals Niekisch geloofden in de verzoening van nationalisme en (nietmarxistisch) socialisme zagen een verrader – zelfs een demon1 – in
de man die op 30 januari 1933 tot rijkskanselier werd benoemd. Een
jaar daarvoor al had Niekisch in een scherp pamflet gewaarschuwd
voor Hitler – ein deutsches Verhängnis (noodlot).2 Zijn geestelijk verzet
tegen de machthebbers van het Derde Rijk bekocht hij in 1939 met
een veroordeling door het ‘Volksgerichtshof’ tot levenslange opsluiting in het tuchthuis van Brandenburg. Het Rode Leger bevrijdde
de geradbraakte en nagenoeg blind geworden man in april 1945.
Niekisch had geen enkel compromis willen sluiten met de zogenaamde nationaalsocialisten die hij hartsgrondig haatte.
De ironie van de geschiedenis wil dat hij achtereenvolgens als
voorzitter van de Arbeiders- en Soldatenraad en als lid van het
Beierse parlement actief was geweest in het München van 1919 tot
1922 toen Adolf Hitler daar zijn eerste stappen in de politiek zette.
Niekisch verhaalde in zijn memoires hoe Franz Xaver Schweyer, de
minister van Binnenlandse Zaken van Beieren, op 17 maart 1922
de Beierse partijvoorzitters bijeenriep om te beraadslagen over de
uitwijzing van oproerkraaier Hitler. Iedereen stemde in met zijn
voorstel, behalve de voorzitter van de sociaaldemocraten (SPD) die
zich beriep op de principes van de vrijheid en de democratie.3 Niet
zonder bittere ironie schreef Niekisch dat het de ‘verdienste’ van
de sociaaldemocratie was om ‘Hitler te hebben behouden voor het
Duitse volk.’4
Niekisch gaf het nationaalrevolutionaire tijdschrift Widerstand uit van
1926 tot het verbod ervan in december 1934. Een van de bekendste
medewerkers ervan was de auteur Ernst Jünger (1895-1998) die tot
de stroming van de Konservative Revolution wordt gerekend. Samen
met zijn echtgenote leidde Niekisch de uitgeverij Widerstands-Verlag.
Een merkwaardige publicatie is het boek Zehn Jahre im belgischen
Kerker waarin August Borms (1878-1946) zijn gevangenisperiode
beschreef. Niekisch moet zich herkend hebben in de houding van
een man waarover de inleider zegt: “Bis zum letzten Tage ist er aufrecht
geblieben, hat nie widerrufen, um Licht und Freiheit zurückzuerhalten”.5
In de zomer van 1933 ontmoette Niekisch de Flamenführer in Gent.

In zijn memoires vatte hij in een dertiental regels het politieke leven
van Borms samen als dat van iemand die tweemaal met de Duitse
bezetter samenwerkte, maar er de nadruk op legde ‘dat de Vlamingen niet met Duitsland, maar met Holland wilden verenigd worden’.
Niekisch noteerde ook dat Borms vanwege zijn grote aanhang bij de
Vlamingen en zijn talent als redenaar de ‘Glocke von Flandern’ werd
genoemd.6 Hij waarschuwde Borms en ook ‘andere Vlamingen’ nog
voor het Derde Rijk, maar ze waren er unzugänglich voor, ze hadden
er geen oren naar.
dirk rochtus | voorzitter van het advn

(1) E. Niekisch, Das Reich der niederen Dämonen. Eine Abrechnung mit dem Nationalsozialismus, Hamburg, 1953.
(2) E. Niekisch, Hitler - ein deutsches Verhängnis. Zeichnungen von A. Paul Weber, Berlin, 1932.
(3) www.welt.de/geschichte/zweiter-weltkrieg/article149328924/Die-SPD-verhindertebeizeiten-Hitlers-Ausweisung.html.
(4) E. Niekisch, Gewagtes Leben. Begegnungen und Begebnisse, Köln-Berlin, 1958, p. 110.
(5) A. Borms, Zehn Jahre im belgischen Kerker. Zeichnungen von A. Paul Weber, Berlin, 1930,
p. 1.
(6) E. Niekisch, Gewagtes Leben […], p. 271.

[ADVN, VKP34]
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leo poppe
Een Vlaming op weg naar Argentinië
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Op 12 januari 1949 typte Leo Poppe vanuit Buenos Aires een klein
briefje aan zijn schoonbroer Dries Lacquet. “Ziehier dus tenminste
een levensteken van me. We hebben een maand op het eiland van Gran
Canaria zitten wachten zoals Robinson. Op Kerstnacht kwam er een oplossing en thans zijn we hier aangekomen. (…) De wereld wordt veel te
serieus. Geen enkele escale, geen de minste ceremonie bij het overschrijden van de evenaar! Zelfs geen fluitsignaaltje! Het eten was natuurlijk
goed en overvloedig. De slaapzaal stikheet en de waszaal verre van
proper. Doch laten we tevreden zijn dat we niet verplicht waren met een
zeilboot mee te gaan zoals we eerst van plan waren; ‘t is toch nen groten
plas hoor! (…)”. Na meer dan drie jaar onderduiken en vluchten voor
het Belgische gerecht, stak Leo Poppe in december 1948 de Atlantische Oceaan over. In Argentinië ging hij op zoek naar een nieuwe
drijfveer, een nieuw leven, een nieuwe start.
Het naoorlogse verhaal van Leo Poppe is één van de beter gedocumenteerde geschiedenissen over gevluchte Vlamingen na de Tweede
Wereldoorlog. Het relaas over de drie jaar na de oorlog leest als een
trein. Als we de memoires en dagboekfragmenten mogen geloven,

ontbrak het hem niet aan lef en moed. Door een samenloop van
‘gunstige’ omstandigheden kon hij telkens weer ontsnappen aan de
Belgische justitie.
Gent
Leo Poppe (1911-1997) was een Gentenaar. Geboren in de Gentse
havenbuurt, de Muide, liet hij zich als kind reeds vroeg beïnvloeden
door de Vlaamsgezinde gedachten van zijn broeder-leraar, een
oud-aalmoezenier uit de Eerste Wereldoorlog. Hier werd de voedingsbodem gelegd voor Poppes toekomstig rechts-revolutionair
gedachtegoed. In zijn tienerjaren werd hij door toedoen van zijn tien
jaar oudere vriend en verre buur Jef François een aanhanger van de
dichter en Diets-nationalist Wies Moens en begon hij geestdriftig
te schrijven in allerlei periodiekjes met Vlaams-nationale inslag. Een
nog grotere persoonlijkheid voor de jonge knaap was de leider van
het Verdinaso, Joris Van Severen, die – aldus Poppe – zijn “leven heeft
getekend”. Zijn engagement als overtuigd dinaso startte in 1932 met
de uitbouw van de Verdinaso-jeugdbeweging. Hij zorgde onder meer
voor de uniformisering, publiceerde geregeld in
het tijdschrift Hier Dinaso! en schreef het officiële
lied van de beweging. Midden 1930 werkte Poppe
eerst als bediende voor de Gentse verzekeringsmaatschappij De Noordstar en ging nadien aan
de slag als journalist bij De Gentenaar. Gedurende
de oorlog en vooral vanaf het voorjaar van 1941,
koos Poppe voluit voor de collaboratie. Hij werd
benoemd tot stafleider van de Nationaal-Socialistische Jeugd Vlaanderen en werd de uitgever en
hoofdredacteur van De Jonge Nationaal-Socialist
en redacteur van het VNV-weekblad De NationaalSocialist. Als stafleider reisde hij doorheen het
bezette Europa en kwam hij onder meer in contact
met falangisten uit Spanje. In september 1944
week Poppe uit naar Duitsland. Hij werkte er op
hetzelfde elan verder, nam de propaganda van
de Vlaamse Landsleiding op zich en gaf mee het
Eén van de weinige foto’s uit het archief van Leo Poppe, de Gentse
binnenstad, s.d. [ADVN, AC741]

Joris Van Severen (tweede van links), Juul De Clercq (midden) en Leo Poppe in korte
broek brachten een bezoek aan een kamp van het Verbond van Dinasovrouwen en Meisjes in het West-Vlaamse Sint-Kruis-Male, augustus 1936. [ADVN, VFA1344]
Leo Poppe zijn Verdinaso-lidmaatschapboekje en lidkaart, 1940. [ADVN, D17802(3/1)]
Een karikatuur van de jonge Leo Poppe als leider van het NSJV en nadien de Blauwvoetvendels. De tekening verscheen na de oorlog in ’t Pallieterke, s.d. [ADVN, D17804(1/3)]
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blad Vlaanderen Vrij! uit. Na de laatste bombardementen in 1945
belandde Poppe via Berlijn in Hamburg. Noodgedwongen begon hij
met enkele kameraden aan zijn reis huiswaarts.
Parijs en Pamplona
Eenmaal terug thuis in Gent besliste Poppe zijn straf niet af te wachten en te vluchten naar Frankrijk. Hij liet zijn vrouw, Simona Lacquet,
en zijn vier kinderen achter en dook halsoverkop onder. De eerste
twee weken verbleef hij met onder meer Camiel De Vleeschauwer en
Frans Van Immerseel in Knokke. Vrij snel daarna staken ze de grens
over richting Rijsel en namen ze een trein naar Parijs. In de Franse

hoofdstad kwamen de vluchtelingen terecht in de Mission
belge, waar ze samen met
andere landgenoten werden
opgevangen door priester
Maurice Bollaert. Gedurende
de zomer van 1945 regelde
Bollaert werk voor Poppe
en De Vleeschauwer op het
Franse platteland. In september stonden ze echter opnieuw in Parijs.
Daar verbleven de voortvluchtigen in diverse goedkope hotelletjes
en ontmoetten ze heel wat lotgenoten, zoals André Delbaere en
Michiel Boussemaere. Maar de Belgische zwervers waren niet de enigen op zoek naar een beter bestaan. Zo bleek Parijs een draaischijf te
zijn voor politieke vluchtelingen uit heel Europa.

In het Spaanse Pamplona schreef Leo Poppe dagelijks zijn activiteiten neer in een kleine zakagenda, 1948. [ADVN, D17802(3/3)]
Een fragment uit Met de stille trom. Het verhaal dat Poppe schreef
en herschreef over zijn vlucht- en onderduikperiode vanaf de zomer
van 1945. [ADVN, D17803(2/4)]
Jaarlijks worden in Pamplona tijdens de San Fermínfeesten stieren
opgejaagd en naar de arena gebracht. Ook Poppe was in 1948 erg
onder de indruk van dit spektakel. [ADVN, AC741]
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Poppe en zijn
vrienden kwamen
aan de kost met
onder meer tekenen schilderwerk
en het vervalsen
van documenten.
Daarmee hielpen ze overigens
heel wat lotgenoten ontsnappen. Toch liepen
er verscheidene vluchtende collaborateurs tegen de
lamp, zoals Frans Van Immerseel. Zelf wisselden Poppe en zijn
compagnons geregeld van identiteit en wisten ze merkwaardig
genoeg uit handen van het gerecht te blijven. Vaak was er contact
met het thuisfront. De vrouw van Poppe bracht zo nu en dan een
bezoek aan haar clandestien ‘ondergedoken’ echtgenoot. In maart
1947 werd Poppe in België veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Begin 1948 bleek de Belgische veiligheidsdienst een spoor
van Poppe en De Vleeschauwer te hebben opgepikt en besliste het
duo Parijs te verlaten. De Vleeschauwer trok richting Normandië en

zou later inschepen voor Zuid-Afrika. Poppe vertrok naar
Spanje, het land waar toen de rechtse dictator Franco aan
het bewind was.
Poppe kende intussen wel wat Vlamingen die de grens met
Spanje hadden overgestoken. In Zuid-Frankrijk zocht hij
daarom contact met een Baskische barones van wie hij wist
dat zij bereid was vluchtelingen over de grens met Spanje te
brengen. Vanuit Saint-Jean-de-Luz bracht de barones Poppe over
een smokkelaarspad door de Pyreneeën tot aan de Spaanse grens.
Eenmaal over de grens verscheurde Poppe zijn valse papieren en
gaf hij zich vrijwillig aan bij de Guardia Civil. Hij verbleef uiteindelijk
zes weken in de gevangenis van Pamplona en werd vrijgelaten na
bemiddeling van een vertegenwoordigster van de Katholieke Actie
en een lid van de fascistische beweging Falange. Na zijn vrijlating
ontmoette Poppe in Pamplona een oude bekende: Frank Delaeter. Naar het voorbeeld van zijn vriend begon Poppe taallessen te
geven om te kunnen overleven. Gedurende een jaar verbleef hij in
Spanje en maakte hij zich zo goed als mogelijk het Spaans eigen. Hij

probeerde in contact te blijven met het thuisfront door veelvuldig
te corresponderen. Nu en dan kwam zijn vrouw over uit België, maar
allicht lag die frequentie lager dan toen hij in Parijs verbleef. Omdat
Poppe voortdurend vreesde voor een uitlevering en zijn financiële
toekomstperspectieven in Spanje eerder oninteressant leken, zocht
hij intensief naar nieuwe kansen. Hij kreeg de suggestie om zijn
geluk te beproeven aan de overkant van de oceaan. Andere Vlamingen waren hem reeds voorgegaan. Spanje werd zo een tussenstap
naar een nieuw leven in Argentinië. Het Zuid-Amerikaanse land
was in volle ontwikkeling en ontving maar al te graag buitenlandse
werkkrachten en investeerders. De immigratiepolitiek van het land
kende overigens weinig of geen restricties. Bijgevolg had Argentinië
ongetwijfeld weinig problemen met het opnemen van vluchtende
collaborateurs.
Argentinië
Einde 1948 sloot Poppe zich aan bij Albert Rits en diens hoogzwangere vrouw en vertrok het drietal naar Barcelona. Omdat Poppe
met zijn papieren enkel de toelating kreeg om in Spanje rond te
reizen, besloten ze naar de Canarische Eilanden te trekken. Op Las
Palmas de Gran Canaria wachtte het trio geduldig op een plaats aan
boord van een transatlantisch schip. Na een maand, op kerstavond,
scheepten de Vlamingen met ongeveer 800 andere emigranten in
naar Argentinië. Poppe, die op dat moment nochtans statenloos was,
kreeg zonder problemen een plaats voor de overtocht. Op 7 januari
1949 arriveerden ze in de haven van Buenos Aires, waar de WestVlaming Michiel Boussemaere hen opwachtte. Poppe kreeg er met
de hulp van René Lagrou een voorlopige verblijfsvergunning. Op 30
januari verliet hij de hoofdstad en trok noordwaarts naar Tucumàn,
waar hij als Spaanssprekende Vlaming aan de slag ging voor een
Vlaams bouwbedrijf. Het bedrijf Compania Industrial del Norte was in
handen van Valère Moeykens. Poppe hielp mee met de uitbouw van
Vlaamse nederzettingen en kreeg de taak als administratief bediende
huizen te verhuren en gronden te verkopen. Zijn talenknobbel hielp
hem langzaam maar zeker te integreren in zijn nieuwe thuisland. Vrij
snel maakte Poppe plannen om zijn gezin uit België te laten overkoBrief van Leo Poppe in Argentinië aan zijn vier kinderen in België, februari 1949.
[ADVN, D17781(1/3)]

men; een drukke correspondentie met het thuisfront is daar trouwens het bewijs van. Nog datzelfde jaar, in september, kocht hij een
bouwgrond in Tafi Viejo – een klein universiteitsstadje aan de rand
van Tucumàn – waar hij volgens zijn overtuiging een zorgeloos leven
zou kunnen leiden met vrouw en kinderen. In december 1950 werd
het gezin Poppe herenigd. De familie werd echter niet gespaard van
tegenslagen. Zo ging het bouwbedrijf van Moeykens failliet en werd
Poppe verplicht elders een baan te zoeken. Inmiddels werd ook de
vrouw van Poppe ernstig ziek en drong zich een verhuis naar Buenos
Aires op. Poppes echtgenote stierf in de Argentijnse hoofdstad op
9 oktober 1959 aan de gevolgen van een hersentumor. Poppe zou

7

8
Brief van Beatrijs, Arnoud en Tineke Poppe aan vader Leo Poppe,
januari 1949. Brief van Leo Poppe aan zijn vrouw Simona, 2 juli 1949.
[ADVN, D17781(1/3)]

nadien Buenos Aires niet meer verlaten. Hij werkte er als receptionist
in het luxueuze Claridge Hotel, dat werd gerund door zijn voormalige medereiziger Albert Rits. Die was er na aankomst beginnen werken als keukenhulp en wist zich in de loop van de volgende decennia
op te werken tot hoofd van de hotelketen.
Net als zijn landgenoten zocht ook Poppe contact met Vlaamse
uitwijkelingen in Argentinië. Het Vlaams leven in Buenos Aires werd
er geleid door onder meer Jeanne De Bruyn, Michiel Boussemaere,
André Van den Berghe, Alfons Demuyter, Willem Smekens, Ludo Walraet, André Delbaere en Alfons Nietvelt. In dit Vlaamse gezelschap
vierde Poppe elk jaar in Buenos Aires het 11-julifeest. Uit die werking
groeide omstreeks 1960 de organisatie Vlamingen in Argentinië (ViA),
een vereniging waarin Poppe een belangrijke rol speelde. Hij organiseerde immers mee de uitbouw van de culturele infrastructuur voor
uitgeweken Vlamingen. Voordrachten, toneelopvoeringen, bijeenkomsten, dansavonden, feesten met bijhorende Argentijnse asado,

Nederlandstalige misvieringen en educatieve initiatieven zoals een
uitleenbibliotheek met Nederlandstalige boeken werden erg op prijs
gesteld. Op haar hoogtepunt telde de organisatie meer dan 1 000
sympathisanten. Einde 1954 richtten Smekens en De Bruyn het tijdschrift De Schakel/El Lazo op. Nog geen jaar na de oprichting kwam
de redactie in handen van Poppe. Medewerkers aan het tijdschrift
waren terug te vinden in het hechte Vlaams-Argentijnse gezelschap:
Delbaere, Karel Engelbeen, Jan Van Muylem en Ivo Bonnarens. Het
tweetalige tijdschrift had als doel zoveel mogelijk de band met het
moederland te behouden en de samenhorigheid tussen de Vlamingen in Argentinië te versterken. Hoewel het tijdschrift veel aandacht
schonk aan België, kwam vooral de communautaire problematiek
aan bod, bekeken door een radicale Vlaams-nationale bril. Daarenboven werd er veel aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog, de
collaboratie en de naoorlogse zuivering. Het was duidelijk dat Poppe
zijn stempel drukte op het blad en in veel kwesties een rechts, conservatief standpunt verkondigde. Het blad evolueerde uiteindelijk
naar een éénmansblad, onder het beheer van hoofdredacteur Poppe.
Het laatste nummer van De Schakel/El Lazo verscheen in december
1995.
Vlaming in het buitenland
Vele migranten
ondernamen, van
zodra dat mogelijk
was, een poging om
naar België terug
te keren. Sommigen vestigden zich
zelfs na jaren terug
in hun vaderland.
Onder meer André
Delbaere keerde na
een ballingschap
van 25 jaar, in 1973,
Leo Poppe in Argentinië, s.d.
[ADVN, VPA1308]

voorgoed terug naar Vlaanderen. Anderen, zoals Poppe, brachten
gelegenheidsbezoekjes aan hun vaderland maar verkozen om in hun
nieuwe thuisland te blijven wonen. Reizen naar het vaderland bracht
echter de nodige besognes met zich mee. Zo reisde Poppe in 1976
voor de eerste keer terug naar België met een Argentijns paspoort
voor niet-Argentijnen. In Vlaanderen nam hij als redacteur van De
Schakel/El Lazo en op vraag van Arthur Verthé, de stichter en bezieler
van België in de Wereld, deel aan een eerste congres ingericht
door Vlamingen in de Wereld. Hij zag er vele oude bekenden terug,
waarvan hij met sommigen onder hen jarenlang een intensieve
correspondentie onderhield. Een van hen was Roeland Raes, die tot
aan Poppes dood de belangen van De Schakel/El Lazo en van hemzelf
in Vlaanderen zou behartigen. Deze persoonlijke contacten, voornamelijk in zijn functie van vertegenwoordiger voor Vlamingen in
Argentinië en van uitgever van zijn tijdschrift, zorgden ervoor dat zijn
band met Vlaanderen nooit echt werd doorgeknipt. Meer nog, het
was voor Poppe een uitgelezen manier om op de hoogte te blijven
van het reilen en zeilen in een land dat hij ooit ontvluchtte.
Dat Poppe jarenlang de leiding nam in de vereniging ViA en het
tijdschrift De Schakel/El Lazo had hij grotendeels te danken aan zijn
beide echtgenotes. Zowel zijn eerste vrouw Simona Lacquet als

Veertig jaar lang was
Leo Poppe de bezieler en
drijvende kracht achter
De Schakel/El Lazo (19541995). [ADVN, VY545]

zijn tweede vrouw
Gilberte – of Bertje
– Milius speelden
geen onbelangrijke
rol in de uitbouw
van het Vlaams
verenigingsleven in
Argentinië en zijn
tijdschrift. Beiden
ondersteunden ze
Poppe als organisator en redacteur. Zijn
tweede echtgenote was de weduwe van Rutger Everaert, een oude
kameraad van Poppe die samen met hem had gewerkt op het NSJVhoofdkwartier. Bertje kwam opnieuw in contact met Poppe einde
jaren 1950 langs de organisatie ViA. Ze verhuisde in januari 1962
van Gent naar Buenos Aires en trouwde kort daarop met Poppe. Ze
overleed begin 2005.
Poppe stierf in Buenos Aires op 23 juli 1997. Zijn overlijden ging in
Vlaanderen niet onopgemerkt voorbij. In vele nieuwsberichten en
kranten werd hij herdacht en enigszins ‘gehuldigd’ voor de prestaties
die hij als Vlaming in Argentinië had geleverd, onder meer voor het
op dreef houden van het Vlaamse verenigingsleven. Zijn initiatieven
getuigden van de wil om de Vlaamse wortels niet te vergeten en ook
de volgende generaties hierbij te betrekken. Poppe was niettemin
een zeer controversieel figuur. Zijn extreemrechtse sympathieën
zorgden ervoor dat hij niet door iedereen gelauwerd werd. Integendeel. In sommige Vlaamse kringen in Buenos Aires was deze man
met autoritair karakter niet welkom. Toch probeerde Poppe bruggen
te slaan naar Vlamingen die geen collaboratieverleden hadden. Zijn
Leo Poppe (vooraan, links) nam in september 1981 in Brugge deel aan een congres ingericht
door Vlamingen in de Wereld. [ADVN, VFA521]
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De Vlaamse illustrator-tekenaar André Delbaere week in 1948 uit naar Argentinië. Geregeld
maakte hij in opdracht van Leo Poppe tekeningen voor De Schakel/EL Lazo. [ADVN, AC741]

overredingskracht wierp echter niet altijd vruchten af. Want hoe
Poppe het ook draaide of keerde, nimmer was hij bereid om zijn radicaal wereldbeeld bij te sturen. Poppe was bovenal een mijmeraar die
nooit los kwam van zijn oude dinaso-idealen. Zijn hele leven hield hij
vast aan het Groot-Nederlandse droombeeld en de idee aan wat had
kunnen zijn.
Archief Leo Poppe
In 2007 verwierf het ADVN, na lang onderhandelen door Frans-Jos
Verdoodt en Guido Dutry, het persoonlijk archief van Leo Poppe. De

weduwe Gilberte Milius had er enkele jaren eerder al mee ingestemd
om de persoonlijke documenten van haar man naar Vlaanderen over
te brengen. Vooral uit vrees dat de papieren verloren zouden gaan
na haar dood en omdat zij geen erfgenamen had. Zodoende werd
na haar overlijden in 2005 het archief van Leo Poppe toegekend aan
het ADVN. Het duurde echter nog twee jaar voor het archief effectief
kon worden overgebracht. Met de bemiddeling van de toenmalige
Belgische ambassadeur in Argentinië, Koenraad Rouvroy, en enkele
Vlamingen ter plaatse (zoals Hugo De Clercq) werd de administratieve molen in Buenos Aires succesvol afgehandeld. Het transport van
het archief werd georganiseerd door de baggermaatschappij Jan
De Nul Group, die het veilig verscheepte naar België. Jammer genoeg
kon niet alles van Leo Poppes erfenis worden gered. Zo bewaarde
zijn echtgenote ook nog een kleine bibliotheek van haar man met
een 1 500-tal titels. De collectie bleef achter in Argentinië en werd
opgestapeld in een schuur waar ze tot vandaag stof verzamelt.
Het archief van Leo Poppe bestaat hoofdzakelijk uit brieven. De correspondentie loopt van einde jaren 1940 tot iets na zijn dood in 2000
en telt meer dan 600 correspondenten. Het grootste gedeelte van
de brieven is afkomstig uit zijn functie als organisator van Vlamingen
in Argentinië en als redacteur van het tijdschrift De Schakel/El Lazo.
Vanzelfsprekend onderhield Poppe hiervoor nauwgezet contact met

vrienden in Vlaanderen maar ook daarbuiten. Zijn netwerk, dat hij
per brief jarenlang bestendig uitbouwde, is bewonderenswaardig te
noemen en kan vergeleken worden met de vele relaties die we vandaag leggen langs sociale media-netwerksites. Een kleiner onderdeel
van de brieven, maar daarom zeker niet minder significant, is de intieme briefwisseling die bewaard bleef met zijn eerste vrouw, Simona
Lacquet (1948-1950), in mindere mate met zijn kinderen (slechts
enkele stukken) en met zijn schoonbroer Dries Lacquet (1947-1957).
Samen met fragmenten uit zijn dagboeken (1945-1948) en de vele
nota’s die hij maakte over zijn vlucht, belichtten deze documenten
zeer goed zijn migratie naar Zuid-Amerika. Tot slot omvat het archief
ook nog activiteitendossiers, financiële en administratieve stukken van De Schakel (1958-1997) en van de vereniging Vlamingen in
Argentinië (1951-1999).
Na inventarisatie is gebleken dat het archief van Leo Poppe verre van
volledig is. Vooreerst is er praktisch niets bewaard gebleven van voor
de Tweede Wereldoorlog. Van tijdens zijn onderduikperiode is er bijzonder weinig archief bewaard. Zo zijn er niet veel brieven terug te
vinden van familie en vrienden uit de periode dat hij ondergedoken
leefde in Frankrijk (1945-1947) en Spanje (1947-1948). Interessant is
wel dat Poppe vanaf een bepaald ogenblik kopieën bijhield van de
brieven die hij zelf schreef. Dit maakt dat van de briefwisseling met
zijn eerste vrouw alle brieven van Leo praktisch bewaard bleven. Omgekeerd is het dan weer hoogst merkwaardig dat de meeste brieven
van Simona en van haar broer ‘verdwenen’ zijn. Bovendien bevat het
archief geen enkele foto, familiekiekje of beeld uit Argentinië, wat
de gevoelsbeleving bemoeilijkt. Wel omvat Poppes archief meer dan
100 tekeningen (waarvan enkele originelen) van de hand van André
Delbaere die werden gebruikt als illustratiemateriaal voor De Schakel/
El Lazo. Ze geven ons een idee van hoe Argentinië door de bril van
een Vlaming werd gezien. [sg]

Bronnen bij deze bijdrage:
ADVN, BE AC741, Archief Leo Poppe; F. Seberechts & F.-J. Verdoodt, Leven in twee werelden.
Belgische collaborateurs en de diaspora na de Tweede Wereldoorlog, Leuven, 2009; L. Poppe
(onder red. van J. Meeus), Herinneringen aan een bewogen tijd, Vosselaar, 1995; J. Van
Hauthem, Een Vlaamse kolonie aan de Plata. De emigratie van Vlamingen naar Argentinië na de
Tweede Wereldoorlog, Leuven, 1985 (proefschrift); De Schakel/El Lazo; Leo Poppe DA 142(4).

11

Leerdok
Het ADVN bereidt momenteel in samenwerking met Faro en
Vluchtelingenwerk Vlaanderen een educatief lespakket voor rond
het thema vluchtelingen en migratie. Het pakket wordt uitgewerkt
door de partners van de werkgroep Leerdok, dat zijn: ADVN, AmsabISG, AMVB, Felixarchief, Letterenhuis en Koninklijke Bibliotheek van
België. Opnieuw staan in deze educatieve opdracht de archieven
centraal en zijn de originele bronnen het vertrekpunt van ieder lespakket. Het ADVN brengt in dit educatief project de casus van Leo
Poppe als politiek vluchteling naar voren. Het lespakket zal beschikbaar zijn vanaf volgend jaar.

UIT HET ARCHIEF

nationalistische
studentenvereniging (NSV)
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De Nationalistische Studentenvereniging (NSV) werd
in 1976 opgericht onder leiding van Edwin
Truyens en was een
afscheiding van de
Antwerpse afdeling
van het Katholiek Vlaams
Hoogstudentenverbond
(KVHV). De splitsing binnen het
Antwerpse KVHV kwam er naar aanleiding
van een tweespalt binnen het praesidium
tussen de nationalistische en rechts-radicale
strekking van Edwin Truyens enerzijds en de
pluralistisch-nationalistische strekking van
Bart Vandermoere anderzijds. De afscheiding
werd beslecht doordat het KVHV enkel de
strekking rond Vandermoere erkende.
De NSV was en is een rechtsgezinde politieke
studentenbeweging waarvan de activiteiten
stoelen op drie pijlers: vorming, actie en
‘studentikoziteit’. In de beginjaren gaf de NSV
het maandblad Signaal uit, later veranderde
dit in Branding. De studentenvereniging
kende een aanzienlijke ledengroei en piekte
aan het einde van de jaren tachtig rond een
500-tal leden. Sommigen onder hen waren
actief betrokken bij Voorpost en de Vlaamse
Militanten Orde (VMO). De NSV richtte afdelingen op in Hasselt, Gent, Leuven, Brussel,
Mechelen en de provincie West-Vlaanderen.
Het succes van de vereniging zorgde ervoor
dat de NSV ook een scholierenwerking kon
uitbouwen in samenwerking met, de door
Filip Dewinter opgerichte, Vlaamse Scholieren Actie Groep, die later zijn naam wijzigde
naar Nationalistisch Jong Studenten Verbond
(NJSV).

NSV-petten. [ADVN, VVO1243 & VVO1244]
Praeseslint, NSV-Leuven, 1994-1995.
[ADVN, VVO1245]

Tijdens de jaren negentig
verwierf de NSV vooral
bekendheid door zijn
jaarlijkse betogingen in
verschillende Vlaamse
studentensteden. In
Leuven bijvoorbeeld
vond in 1995 een
actie plaats rond
de zogenoemde
‘Franstalige
bedreiging van
de taalgrens’. Aan
deze NSV-betogingen namen geregeld vertegenwoordigers deel van verscheidene rechtse en extreemrechtse nationalistische organisaties en partijen. Ook kon de
NSV voor actiegerichte en politiek-geïnspireerde activiteiten rekenen op de steun van
aanverwante initiatieven zoals de NJSV, de
Were Di, het Vlaams Blok en het tijdschrift
Dietsland Europa. Dit laatste werd overigens
door de NSV-leiding beschouwd als een
ideologische basis voor haar eigen activiteiten. Inspiratie haalde de NSV tijdens haar
beginjaren vooral bij het vroegere Algemeen
Katholiek Vlaams Studentenverbond (AKVS)
en vanaf de jaren 1980 bij Nieuw Rechts
(met onder meer de Franse filosoof Alain De

Benoist en het tijdschrift TeKoS).
Voorts hield de NSV er gelijklopende politieke standpunten op
na met het Vlaams Blok, later het
Vlaams Belang. Vlaams Blok-politici
die in hun studentenjaren actief
waren binnen de NSV waren onder
meer Filip Dewinter, Hans Carpels,
Bart Laeremans, Karim Van Overmeire en Marijke Dillen. Bovendien sloot
de NSV ook aan bij initiatieven van
andere Vlaamsgezinde verenigingen.
Zo nam ze geregeld deel aan manifestaties van het Taal Aktie Komitee
(TAK) en was ze vertegenwoordigd in het
Uilenspiegelcomité.
Naast politieke acties rondom rechts-nationalisme, organiseerde de NSV studentikoze
activiteiten zoals cantussen, galabals en debatten. De vereniging kende een wisselend
succes, afhankelijk van het bestuur dat de
leiding had over de verschillende afdelingen.
In Leuven liet de NSV-afdeling zich in de
late jaren 1980 opmerken door acties tegen
linksgeoriënteerde organisaties, zoals de
Marxistisch-Leninistische Beweging (MLB).
Daarbij kwam het geregeld tot schermutselingen met andere studentenorganisaties.

ONDERZOEK

wt | tijdschrift over de geschiedenis van de vlaamse beweging
In 2015 werden de archieven van de NSVnationaal en de afdelingen Antwerpen,
Westland, Gent, Leuven en Brussel door Wim
Van Dijck overgedragen aan het ADVN. Naar
aanleiding van de viering van het zesde
lustrum van de NSV publiceerde hij het
boek Hier komt het oud Sint-Jorisgild. 30 jaar
Nationalistische Studentenvereniging (NSV).
Van Dijck verzamelde hiervoor archiefmateriaal bij verschillende (oud)-bestuursleden.
Zelf was hij actief in de studentenvereniging,

onder meer als praeses van de NSV-Leuven
tijdens het academiejaar 1991-1992. Voor
het tweede deel van zijn boek (periode
1991-2006) verliep het verzamelen van
archiefmateriaal moeizamer. Het digitale tijdperk zorgde ervoor dat briefwisseling stilaan
werd vervangen door e-mail, ledenbladen
plaats maakten voor elektronische nieuwsbrieven en foto’s niet meer systematisch
werden afgedrukt. Veel digitaal archief ging
dus verloren. Niettemin kon een deel ervan
worden gerecupereerd en
overgedragen aan het ADVN.
Het verenigingsarchief
omvat voornamelijk documenten over de oprichting,
het bestuur, de administratie,
de financiën, de activiteiten
en de contacten over een
periode van ca. 1980 tot
2000. In het archief zit veel
audiovisueel materiaal dat
de geschiedenis van de
organisatie mooi illustreert:
stickers, affiches, studentenpetten en -linten, foto’s en
films. [sb]

Inhoudsoverzicht van WT 2016/3
bijdrage

Jos Monballyu, Frans Van Cauwelaert als
advocaat in strafprocessen tegen Vlaamse
activisten. Deel 1

rubriek erfgoed

Sophie Gyselinck, Leo Poppe. Een Vlaming op
weg naar Argentinië
rubriek forum

Frans-Jos Verdoodt, Johannes Koll over de
natievorming in België
Lode Wils, Lof van Louis Vos en Lieve Gevers
Luc Boeva, Anthony D. Smith (1939-2016)
nieuwe uitgaven

Recensies & signalementen
Bronnen bij deze bijdrage:
P. Verlinden, NSV, in: NEVB, Tielt, 1998,
pp. 2158-2159; L. Vos, Ba. De Wever &
W. Weets (red.), Vlaamse vaandels, rode
petten. Honderd jaar Katholiek Vlaams
Hoogstudentenverbond, Kapellen,
2002; W. Van Dijck, Hier komt het oud
Sint-Jorisgild. 30 jaar Nationalistische
Studentenvereniging (NSV), Brussel,
2006 & 2008; J. De Keyser, De NSV als
metapolitieke voorhoede, Gent, 2007
(proefschrift).

Affiche NSV, s.d. [ADVN, AC538]

U kunt zich abonneren op WT door overschrijving 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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UIT DE BEELDBANK

de paravent van verschaeve gedigitaliseerd
Het kamerscherm van Cyriel Verschaeve
(1874-1949) is een uitzonderlijk object in de
erfgoedcollectie over de Alveringemse kapelaan. Tijdens zijn leven versierde Verschaeve
de houten panelen aan weerszijden met
honderden plaatjes en knipsels. De illustraties tonen in hoofdzaak religieuze iconografie, maar verbeelden evenzeer de Germaanse
lichaamscultuur of contemporaine figuren
zoals Charlie Chaplin en Karel Van de
Woestijne. De collage vormt een boeiende
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reflectie van de persoonlijke verbeelding en
het zeer romantische wereldbeeld van Cyriel
Verschaeve. Het meubelstuk had terecht een
centrale plaats in het voormalig Verschaevemuseum in Alveringem.
Hoewel het kamerscherm steeds publiek
tentoongesteld werd, ontstond er bij de
sluiting van het museum in 2008 enige beroering in de nationale media. Daarbij werd
gespeculeerd rond de betekenis van de
illustraties van mannelijk naakt. Sinds de slui-

ting berust de paravent bij Guido Steenkiste,
maar ondanks zijn goede zorgen doorstaat
het stuk moeilijk de tand des tijds. Met zijn
toestemming digitaliseerde het ADVN het
object tot in de kleinste details. Hiermee wil
het de opmerkelijke iconografische verzameling preserveren en tevens binnen de oorspronkelijke context digitaal ontsluiten voor
toekomstig onderzoek. In afwachting kan u
hier alvast een overzichtsbeeld en een aantal
details van het kamerscherm zien. [tc]
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onsterfelijk in uw steen
Soldatengraven, heldenhulde en de Groote Oorlog
In de loop van het najaar 2016 rondt het
ADVN een project af over de organisatie
Heldenhulde en de heldenhuldezerken, in
het kader van de herdenking van 100 jaar
Groote Oorlog. Het project wordt opgevolgd
door het Agentschap Onroerend Erfgoed en
bestaat uit drie luiken: een publicatie, een
gegevensbank en een fototentoonstelling.
In de loop van de Eerste Wereldoorlog
groeide bij een aantal Vlaamse intellectuelen
aan het IJzerfront het ongenoegen over de
wijze waarop gesneuvelde Vlaamse soldaten
werden begraven. Men zocht naar een alternatief voor de vaak geïmproviseerde manier
waarop dit gebeurde en voor de vaak eenta-
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lig Franse opschriften op de soldatengraven.
Joe English ontwierp een grafsteen voor zijn
gesneuvelde makker Firmin Deprez: een Keltisch kruis met de AVV-VVK-inscriptie (Alles
voor Vlaanderen – Vlaanderen voor Kristus)
en een opwiekende blauwvoet. Er werd een
vereniging opgericht die de naam Heldenhulde kreeg; de Alveringemse onderpastoor
Cyriel Verschaeve patroneerde het initiatief,
terwijl Jozef Verduyn de praktische leiding
op zich nam. Tijdens en na de oorlog werden
honderden heldenhuldezerkjes vervaardigd
en geplaatst. Dat gebeurde niet alleen op de
graven van Vlaamsgezinde gesneuvelden:
ook soldaten die zich minder in de Vlaamse
beweging engageerden en zelfs enkele

tientallen Franstalige medestrijders vonden
een laatste rustplaats onder een heldenhuldezerk. De Belgische militaire en burgerlijke
overheden werkten na enige tijd het initiatief tegen. Zowel tijdens als na de oorlog
werden graven beschadigd of vernield. Dat
leidde tot de oprichting van de IJzertoren,
ter bescherming van de bestaande zerken en
om de gevallen soldaten te gedenken.
De publicatie Onsterfelijk in uw steen. Soldatengraven, heldenhulde en de Groote Oorlog,
waarvoor Frank Seberechts de redactie verzorgde, is een boeiende geschiedenis van de
organisatie Heldenhulde en de heldenhuldezerken geschreven door Jan Huijbrechts, die
hieromtrent reeds jarenlang
onderzoek voerde. Het boek
vertelt eveneens enkele verhalen van bijzondere casussen; het gaat onder meer over
bekende figuren als Albrecht
Pil en Jan Bernaerts, maar ook
over wellicht de enige heldenhuldezerk op Waals grondgebied. Aan deze korte verhalen
werkten Peter Verplancke
(Museum aan de IJzer) en Guy
Leemans (Vlaamse Vredesvereniging) mee.
De gegevensbank, die
vanaf het najaar langs www.
heldenhulde.be kan worden
geraadpleegd, bevat de
namen van ruim 700 soldaten
Kerkhof aan het IJzerfront, s.d.
[ADVN, VFFY23/402]

Beschadigd heldenhuldezerkje op het kerkhof van Oeren,
1918. [ADVN, VFFY20/15]

voor hun grafsteen
lieten inspireren door
het Keltische kruis. In
de gegevensbank, die
steunt op de uitgebreide informatie die
ons werd bezorgd
door Peter Verplancke
en Jan Huijbrechts,
kan men persoonlijke
en militaire informatie
terugvinden over de
gesneuvelden, naast
gegevens over de al
dan niet bewaarde
grafzerk en, indien
mogelijk, een illustratie. Het spreekt vanzelf
dat deze gegevensbank een werk in
uitvoering is: geregeld
wordt nog informatie
ontdekt die onze kennis aanvult.

die ooit onder een heldenhuldezerk hebben
gerust; op dit ogenblik resten er nog ruim
130 van de oorspronkelijke zerken. Voorts
werden na de oorlog ook oud-strijders onder
een gelijkaardige zerk – vaak ook met het
VOS-logo – begraven, terwijl anderen zich

Het project wordt
vervolledigd met een
rondreizende fototentoonstelling, verzorgd door kunstfotograaf Sam Vanoverschelde, niemand minder
dan een achterkleinzoon van Joe English. De
fototentoonstelling wordt officieel geopend
op donderdag 17 november 2016 door
minister-president Geert Bourgeois. Vanaf
januari 2017 kan deze tentoonstelling, die

uit een veertigtal beelden bestaat, op
verschillende locaties worden aangeboden.
U kan hiervoor contact opnemen met het
ADVN. [fs]

De publicatie Onsterfelijk in uw steen. Soldatengraven, heldenhulde en de Groote Oorlog
(uitgeverij Vrijdag) is vanaf november 2016
o.m. verkrijgbaar bij het ADVN voor € 29,95.
Meer info: info@advn.be
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et si on osait la paix?
Het pacifisme in België
In het Mundaneum in Bergen, loopt
momenteel de tentoonstelling Et si
on osait la paix? Het project is een
samenwerking tussen het Institut
d’histoire ouvrière, économique et
sociale (IHOES) en het Mundaneum
– het Archiefcentrum van de Federatie Wallonië-Brussel. De expositie
vertelt het verhaal over de pacifistische bewegingen in België vanaf
de 19de eeuw tot op vandaag en
toont talrijke originele archiefstukken, foto’s, tekeningen, affiches,

spandoeken en zoveel meer. Ook
het ADVN droeg zijn steentje
bij aan deze tentoonstelling en
ontleende voor deze gelegenheid
enkele stukken uit haar collectie.
De expo loopt tot en met 14 mei
2017 en is vrij toegankelijk. Ook
is er een educatief programma
voorzien met lezingen, discussies,
studiedagen en toneel- of muziekopvoeringen.
Meer interesse kijk op: www.ihoes.
be. [red]
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studies on national movements, jaargang 3
Deze zomer verscheen de derde jaargang
van Studies on National Movements (SNM),
het online wetenschappelijke tijdschrift van
het internationale platform NISE (National
movements and Intermediary Structures
in Europe). Thema van dit volume is de rol
van heldenverering in nationale bewegingen. Voortbouwend op een congres dat
NISE in september 2014 in Vilnius (Litouwen) organiseerde, komen uiteenlopende
regio’s (Baskenland, Vlaanderen, naoorlogs
Duitsland …), figuren (politici, legendarische
vrijheidsstrijders, dichters …) en omkaderin-

gen (de beklaagdenbank,
begraafplaatsen, het
theater …) aan bod.
Doorheen deze brede
waaier aan casestudies
tekenen zich patronen
af die aangeven dat de
verering van helden
geen bijkomstigheid van
nationale sentimenten
is, maar net functioneel
om de brede massa te
mobiliseren. Alle teksten

verschijnen op snm.nise.eu en
zijn gratis te raadplegen.
In hoeverre ook individuen
zonder heroïsch aura hun
stempel kunnen drukken
als protagonisten van nationale bewegingen, is een niet
minder intrigerende vraag
die op 8 september tijdens
een workshop in Praag werd
gesteld. [as]
José Antonio Aguirre (1904-1960).
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