
ADVN-Mededelingen
DRIEMAANDELIJKS

VIERDE TRIMESTER 2016



2

Dit is het vierenvijftigste nummer van de ADVN-Mededelingen. 
De publicatie wil u op de hoogte brengen en houden van de werking 
van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de 
aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de 
publicaties en de huisvesting. De ADVN-Mededelingen zijn gratis en 
worden u op verzoek toegestuurd.

Het ADVN is een archief en onderzoekscentrum. Vanuit een open 
maatschappelijke geest en gesteund op een wetenschappelijke 
methodologie, verzamelt, bewaart en beheert het ADVN het erfgoed 
over de Vlaamse beweging in haar brede historische en thematische 
context.
Tot de brede context van dit veiliggestelde erfgoed behoren de 
nationale bewegingen als maatschappelijk-filosofisch verschijnsel, 
inbegrepen de thema’s die daarmee zijn verbonden of ervan afgeleid 
zijn (zoals culturele identiteit, natievorming, migratieprocessen, 
nieuwe sociale bewegingen).

ADVN archief & onderzoekscentrum

Lange Leemstraat 26
BE-2018 Antwerpen 1
[T] +32 [0]3-225 18 37
[E] info@advn.be
[W] www.advn.be
bankrekening: BE14 4198 0595 9183 | KREDBEBB
bouw- en renovatiefonds: BE23 4198 0595 9991 | KREDBEBB
Giften vanaf 40 euro komen in aanmerking voor
een attest voor belastingvermindering.

www.facebook.com/ADVNvzw

Bijdragen

Sophie Bossaert, Sophie Gyselinck,  
Dirk Rochtus, Andreas Stynen, Ludo Stynen,  

 Lo van Driel & Rita Verelst

Digitale beeldbewerking

Ann Van Gastel

Fotografie

Tom Cobbaert, Peter Maes & Ann Van Gastel  

Vormgeving

Ann Van Gastel

Coördinatie

Sophie Gyselinck

Administratie

Marleen Deridder

Druk

Graphius – New Goff, Gent

Verantwoordelijke uitgever

Dirk Rochtus
Liersesteenweg 213, 2640 Mortsel

Het verleden is een beproefd bouwwerk van zoveel fouten en nog meer gebreken. 
Torsend tegelijk met verve wat nog komen moet, vandaag, morgen, overmorgen.

Overname van bijdragen kan enkel na schriftelijke toestemming van de uitgever
© 2016 Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme vzw



3

DENKWOORD

De ‘klop’ op de deur die de wereld veranderde

dirk rochtus | voorzitter van het advn

(1) Der erste Rebell der Neuzeit, in: Der Spiegel, nr. 44, 29 oktober 2016.
(2) W. Winkler, Luther. Ein deutscher Rebell, Berlin, 2016.

Martin Luther, s.d. 
[ADVN, VKP34]

Toen Martin Luther, professor in de theologie, op 31 oktober 1517 
zijn 95 stellingen, zijn protestschrift tegen de door Rome georga-
niseerde aflaathandel, aan de deur van de slotkerk van het Duitse 
Wittenberg nagelde, had hij er geen flauw vermoeden van hoezeer 
deze Thesenanschlag het gezicht van Europa zou veranderen. Luther 
leefde in een overgangstijd waarin vele nieuwe inzichten en ontdek-
kingen sociale omwentelingen teweegbrachten. De boekdrukkunst 
had in het midden van de 15de eeuw een revolutie in de communi-
catie ingeluid, de ontdekking van een nieuw werelddeel als Amerika 
het begin van de globalisering. De angsten en onzekerheden die 
met al die veranderingen gepaard gingen, zijn ook ons, mensen 
in het tijdperk van internet en voortschrijdende globalisering, niet 
onvertrouwd.
Midden in die woelige dagen stond een man op die Der Spiegel de 
eerste Wutbürger noemt1, de burger die zijn woede niet meer onder 
stoelen of banken stak. Het Duitse weekblad ziet in de 95 stellingen 
van Luther zelfs ‘een populistische kreet’ tegen de Katholieke Kerk 
die haar financiële macht gegrondvest had op de handel in aflaten. 
Luther kantte zich tegen de opvatting dat alleen de Kerk de zonden 
kon vergeven. Hij ontwierp een theologie van de genade waardoor 
de enkeling zich direct tegenover God moest verantwoorden. Die 
opwaardering van het individuele bleek ook uit de beroemd gewor-
den woorden waarmee Luther zich in 1521 op de Reichstag in Worms 
verdedigde: “Hier stehe ich, ich kann nicht anders”. De religieuze en 
politieke gevolgen van Luthers onverschrokkenheid waren toen 
nog niet te overzien. Ze zouden leiden tot een scheuring binnen de 
westerse christenheid en tot de verwoesting van Duitsland tijdens de 
Dertigjarige Oorlog een eeuw later, toen protestantse vorsten strijd 
voerden tegen de katholieke keizer. Een van zijn biografen noemt 
Luther een Modernitätsverweigerer2, iemand die afkerig stond tegen-
over de moderne tijd. De reformator moest niets hebben van het 
vroege kapitalisme, van rente en sociale mobiliteit. Als pleitbezorger 
van de godgegeven orde veroordeelde hij de boerenopstanden van 
1525 en versterkte het geloof van de Duitsers in de staat, doordat de 
regionale protestantse vorsten aan het hoofd van hun landelijke kerk 
stonden in tegenstelling tot de bovennationale paus. Van katholieke 
zijde luidde de kritiek op Luther dat de Duitse statenwereld op het 
einde van de middeleeuwen een opbloei kende die afgebroken werd 
door de confessionele strijd.

De grootste verdienste van Luther ligt op het vlak van de cultuur. 
Terwijl hij zich na zijn excommunicatie schuilhield in de Wartburg 
bij Eisenach, vertaalde hij het Nieuwe Testament en lag zo mee aan 
de basis van de Duitse standaardtaal. Ook ontwikkelde het huis 
van de protestantse dominee zich tot een geestelijk middelpunt in 
de Duitse cultuurgeschiedenis. Talloze denkers, dichters en weten-
schapslui groeiden als domineeskinderen op in een wereld waarin 
de eerbied voor het woord en de individuele verantwoordelijkheid 
voorop stonden. Ook al fulmineerde hij later tegen het christendom, 
toch noemde Friedrich Nietzsche het domineeshuis “das beste Stück 
idealen Lebens”. De gevolgen van de ‘klop op de deur’, daar in Witten-
berg, mogen dan wel gemengde gevoelens oproepen, de figuur van 
de rebel Luther verdient de plechtigheden van het herdenkingsjaar 
dat op maandag 31 oktober 2016 begon met een feestelijke rede van 
bondspresident Joachim Gauck in Berlijn en op de vijfhonderdste 
verjaardag van de Thesenanschlag in 2017 zijn bekroning zal vinden.
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COLLECTIE

krakers in eigen huis
Vijfentwintig jaar UNPO

De Circassiërs in de noordelijke Kaukasus, de Savoyards in de weste-
lijke Alpen en de Haratin uit de oases van de westelijke Sahara: het 
zijn slechts drie van de volgens sommige schattingen vijfduizend 
volkeren en naties op aarde. Dat aantal staat in opvallend contrast 
met het ledenaantal van de Verenigde Naties, momenteel 193. De 
verschillen tussen de naties die geen plek vinden in de VN, zijn 
bijzonder groot: terwijl de Twa sinds de Rwandese genocide nog 
maar met enkele tienduizenden zijn, zijn de Oeigoeren uit Chinees 
Turkestan met naar schatting veertien miljoen. Wat hen niettemin 
bindt, is het ontbreken van een statuut dat hen in de internationale 
politiek tot een volwaardige partner maakt.
Tijdens de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog was de 
soevereiniteit van staten het leidende principe in het internationale 
recht. De rechten van individuen en minderheden bevonden zich 
op het achterplan en lange tijd formuleerden verdragen vooral prin-
cipiële waarden, zonder een legaal kader om ze ook af te dwingen. 
Pas met de dekolonisatiegolf kwam zelfbeschikking meer op de 
voorgrond, al bleef het ondanks nieuwe statuten voor minderheden 
vaak optornen tegen gevestigde staten enerzijds en tegen onbegrip 
of onwil bij internationale instanties anderzijds. Bekend is de situatie 
van Amerindianen, de oorspronkelijke volkeren van Noord-Amerika. 
Zo kaartten de Mi’kmaq, een first nation langs de Canadese oostkust, 

in 1986 bij het Men-
senrechtencomité 
van de Verenigde 
Naties aan dat oude 
verdragen met de 
Franse en Britse over-
heden unilateraal 
waren opgezegd bij 
de Canadese onaf-
hankelijkheid in 1867. 
Bovendien zaten de 
Mi’kmaq niet aan 
tafel bij besprekin-
gen over minderhe-
denkwesties die de 
regering sinds 1982 
hield, aangezien 
het volk niet bij een 
erkende federatie 
was aangesloten. 
Het pleidooi maakte 
geen indruk: in december 1991 verklaarde het comité de klacht 
onontvankelijk. Een staat had het recht om met vertegenwoordigers 
te onderhandelen, de Mi’kmaq konden niet afdwingen rechtstreeks 
bij de besprekingen te worden gehoord.
Voor volkeren die op gelijkaardige wijze bot vingen, bood 1991 
evenwel hoop, met de stichting van de Unrepresented Nations and 
Peoples Organization. De UNPO was het geesteskind van de toen 
veertigjarige Nederlandse advocaat Michael van Walt van Praag. Als 
kind verbleef de diplomatenzoon een tijdlang in Hong Kong, waar 
het verzet van de Tibetanen tegen het Chinese regime hem zodanig 
intrigeerde dat hij in persoonlijk contact kwam met de dalai lama, 
lang vóór diens latere westerse faam. Het lot van de Tibetanen en 
ook de Koerden liet hem niet los, maar de beslissende impuls kwam 

Michael van Walt van Praag (vierde persoon van rechts op de middelste rij) en de stichtende 
leden van UNPO voor het Vredespaleis in Den Haag, 1991. [ADVN, D17897(2/1)]

Campagnemateriaal uit 
2006. [ADVN, D17998 (2/1)]
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er met de val van het 
IJzeren Gordijn, toen in 
één klap voor vele vol-
keren de vrijheid lonkte. 
Tijdens de ontmoeting 
van een Tibetaanse 
minister in ballingschap 
met een Estse boeddhist 
in 1989 groeide het 
besef van gedeelde frus-
traties. Samen met Van 
Walt van Praag zochten 
ze naar een alternatief 
voor gewelddadig verzet, 
doorgaans een garantie 
op internationale aan-
dacht: een organisatie 

die zonder geweld dialogen kon opstarten en onderdrukking op de 
politieke agenda zou plaatsen.

Een alternatieve VN
Na enkele maanden van voorbereiding verzamelden vertegenwoor-
digers van vijftien volkeren op 11 februari 1991 in Den Haag voor 
de officiële stichting van de UNPO. Ze plaatsten hun handtekening 
onder een verdrag dat de doelstellingen en werking van de nieuwe 
organisatie vastlegde. De tekst, voor het laatst geamendeerd in 2006, 
lichtte toe aan welke voorwaarden volkeren en naties – inwisselbare 
noties volgens de UNPO – moesten voldoen om toe te treden, lid-
maatschap dat via een representatief orgaan gebeurde. Het verdrag 
keurde een restrictieve lezing van bestaande internationale verdra-
gen af en somde enkele middelen op om de rechten van de leden 
te verdedigen: informatie, advies, training, lobbywerk en andere 
activiteiten. Een algemene vergadering, voorzitter en secretariaat als 

leidende organen moesten te allen tijde over de leidende principes 
van de UNPO waken: democratie, zelfbeschikking, mensenrechten, 
geweldloosheid, tolerantie en milieubescherming. Na de onderte-
kening van dit charter kreeg elke vertegenwoordiger het woord om 
in de moedertaal de eigen bevolking toe te spreken. Toen de laatste 
spreker beloofde dat “we shall no longer be slaves”, leidde dat tot eu-
forische taferelen in dorpen van West-Papoea, waar de plechtigheid 
in het Vredespaleis rechtstreeks op televisie te zien was.
De UNPO kende een vliegende start. De organisatie tekende diverse 
departementen uit om de interne werking te stroomlijnen, ging 
samenwerking met NGO’s zoals Greenpeace en Amnesty Internatio-
nal aan, stuurde waarnemers naar diverse verkiezingen en referenda, 
begeleidde haar leden in contacten op het internationale toneel en 
bracht met succes sluimerende conflicten in de belangstelling. Op 
goed vijf jaar tijd waren 
er liefst vijftig aanvragen 
tot lidmaatschap. Toch 
waren er ook groeipijnen. 
Specialisten in interna-
tionaal recht meenden dat 
de visie van de UNPO op 
zelfbeschikkingsrecht een 
uitholling van territori-
ale eenheid van staten 
impliceerde, en dat de 
organisatie moeite zou 
hebben om een onbesmet 
blazoen te behouden. Tij-
dens de derde algemene 
vergadering, begin 1993, 
doken niet alleen budget-
taire moeilijkheden op, 

Als kind ontvluchtte Tsering 
Youdon Jampa haar geboorte-
land Tibet, wegens de Chinese 
bezetting. In 1997-1998 was 
de mensenrechtenactiviste 
secretaris-generaal van de UNPO. 
[ADVN, D17899(2/1)]

De (Iraakse) Koerden zijn UNPO-lid 
sinds het begin. Lang werd geëist 

dat alle Koerden zich achter één 
vertegenwoordiger zouden scharen, 

maar sinds 2007 zijn de Iraanse 
Koerden toegelaten als een aparte 

delegatie. [ADVN, VB15438]
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maar kwam aan de oppervlakte hoe de grote onderlinge verschillen 
tussen de leden tot spanningen leidden. De vertegenwoordiger van 
de Mohawk stelde dat ze twee jaar eerder nog als broeders verenigd 
waren, maar dat vele leden nu al met de vinger naar elkaar wezen 
en dat sommige naties, eenmaal onafhankelijk, tegen hun eigen 
minderheden wellicht geweld zouden inzetten.
Die vrees was niet ongegrond. Met name de oorlog tussen Georgië 
en de autonome regio Abchazië bracht de UNPO in zwaar weer: 
Georgië behoorde net als drie andere oud-Sovjetrepublieken tot de 
stichtende leden (maar was, eenmaal onafhankelijk, teruggetreden), 
terwijl Abchazië nog altijd aangesloten was. Niet alleen werden 
beide strijdende partijen van schending van de mensenrechten 
beschuldigd, Van Walt van Praag moest ook erkennen dat een princi-
piële veroordeling van geweld soms moeilijk vol te houden was. De 
snelle overgang van onderdrukt volk naar repressor viel niet enkel 
in de voormalige Sovjet-Unie op. Het was alleszins het argument 
van Vryheidsfront Plus (VF+), een politieke partij van Afrikaners 
en lid sinds 2008: na het einde van het apartheidsregime 
zagen blanke Zuid-Afrikanen hun culturele, economische en 
politieke rechten onvoldoende gewaarborgd, zo klonk het in 
de aanvraag.

Micronaties en multinationals
Aspirant-leden zoals de VF+ werden niet zomaar toegelaten. 
Aanvragers moesten een dossier indienen waarin ze onder 
meer de geschiedenis van hun volk schetsten, aangaven 

waarom ze lid van UNPO wilden worden, 
bewijs leverden dat hun organisatie wijd werd 
gedragen én formeel de UNPO-principes 
onderschreven. Nadien voerde het UNPO-
secretariaat een grondig onderzoek, gaande 
van het consulteren van naslagwerken tot het 

inwinnen van advies bij specialisten. De algemene vergadering hakte 
tot slot de knoop door. Behalve bij zeer arme leden werd ook een 
jaarlijks lidgeld gevraagd, wat sommige kandidaten (o.m. de Ried 
fan de Fryske Beweging) alsnog deed afhaken. De vele afwijzingen 
geven aan dat een grondige procedure allesbehalve overbodig was. 
Een Waalse nationalist slaagde er in 2001 niet in om het bestaan van 
een krachtige ‘liberation movement’ in zijn regio aan te tonen, terwijl 
andere aanvragen weinig gekende tot obscure groepen betroffen. 
Zo wilde een ridderorde, die zich beriep op afstamming van de laat-
ste Romeinse koning, een tegemoetkoming voor diens verdrijving in 
de zesde eeuw voor onze tijdrekening. Zeker na de eeuwwisseling 
betekenden aanvragen van dergelijke micronaties een toenemende 
belasting voor de UNPO: in vele gevallen waren het gefingeerde 
naties (zoals het Principality of New Utopia, een onder water gelegen 
gebied in de Caraïben) die soms naar regelrechte oplichterij roken 
(zoals Koninkrijk EnenKio, waarvan de zelfverklaarde bestuurders 
geld eisten om onderdaan te mogen worden).

Het conflict tussen Georgië en Abchazië (1992-1993) was een 
van de bloedigste in de post-Sovjetrepublieken en zette ook de 
werking van de UNPO onder spanning. [ADVN, DA79/2]

Bij de oprichting van de UNPO woonde de Fryske Nasjonale Partij de vergade-
ringen bij. De minder ideologische Ried fan de Fryske Beweging nam die rol 
al snel over, maar haakte af toen ook van waarnemende leden een jaarlijkse 

bijdrage werd verwacht. [ADVN, Dann, VFB1271]
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Het UNPO-secretariaat had de handen meer 
dan vol met reële problemen. Een van de 
meest prangende dossiers in de jaren 1990 
was de situatie van de Ogoni, een volk uit 
de Nigerdelta. Aangevoerd door de Move-
ment for the Survival of the Ogoni People 
(MOSOP) voerden ze verzet tegen de 
oliewinning door petroleumgigant Shell, 
een exploitatie met immense milieuschade 
die nauwelijks of niet werd gecompenseerd. 
Bovendien was MOSOP ervan overtuigd dat 
Shell nauwe contacten met de Nigeriaanse 
overheid onderhield om het (geweldloze) 
verzet van de Ogoni militair te onderdrukken. 
MOSOP-boegbeeld Ken Saro-Wiwa woonde 

in 1993 de jaarlijkse UNPO-bijeenkomst 
bij en opende vanaf dat moment de ogen 
van de internationale gemeenschap voor 
het conflict, een campagne waarin de 
UNPO hem met awareness raising tours 
doorheen Europa en Noord-Amerika 
actief steunde. De UNPO bemiddelde 
zelfs in het conflict, maar de situatie liep 
volledig uit de hand toen in de zomer 
van 1994 vier prominente Ogoni werden 
vermoord en Saro-Wiwa de cel inging, op 

De executie van Ken 
Saro-Wiwa maakte geen 
einde aan het verzet 
van de Ogoni.  Hun 
geweldloze strijd tegen 
de oliemaatschappijen 
en de Nigeriaanse over-
heid duurt tot vandaag. 
[ADVN, D18077(1/1)]

Een intensieve opleiding in mei 2007 moest de 
leiders van de Oeigoeren meer armslag geven. 
[ADVN, VC2828]

De Rwandese genocide van 
1994 is voor de UNPO het doem-
scenario van een wereld waarin 

minderheden onvoldoende 
gehoor en bescherming vinden. 

[ADVN, VW164/21]

beschuldiging van betrokkenheid. Een 
jaar later werd hij samen met acht an-
dere MOSOP-leiders opgehangen, wat 
wereldwijd verontwaardiging uitlokte. 
Shell staakte de activiteiten in Ogoni-
land en werd tot schadevergoedingen 
en herstel van de ecologische schade 
gedwongen, terwijl de Ogoni – nog 
altijd onderdrukt door het Nigeriaanse 
regime – tot symbool van ongewapend 
verzet tegen onderdrukking uitgroeiden.
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Actiemiddelen
In principe treedt de UNPO niet 
actief op, maar fungeert ze als 
een bemiddelaar en biedt ze 
een platform om de realisatie 
van verwachtingen van leden 
te faciliteren. Die sturen zeker 
niet altijd op onafhankelijkheid 
aan – erkenning is veelal genoeg. Zoals een leider van de Igorot, een 
bergvolk uit de Filippijnen, het in 1995 uitdrukte, voelde zijn volk 
zich als “krakers in eigen huis”. Om daarin verandering te brengen, 
poogt de UNPO de drempel tot organisaties als de Verenigde Naties 
te verlagen, onder meer via opleidingen. Zo kreeg een vijftigtal 
prominente Oeigoeren in 2007 een intensieve meerdaagse opleiding, 
waarbij specialisten met lezingen en workshops de werking van de 
internationale politiek (en media) bijbrachten, en ook bezoeken aan 
het Internationaal Strafhof, het Internationaal Gerechtshof en het 
Europees Parlement op de agenda stonden. Tevens onderhoudt de 
UNPO rechtstreekse contacten met dergelijke instanties. De ver-
standhouding met de VN werd zeker in de eerste jaren door enig 
wantrouwen gekenmerkt, maar stilaan groeide de UNPO uit tot een 
gewaardeerde bron van informatie over minderheden, onder meer in 
de Mensenrechtenraad (en -commissie, de voorganger). 

Het verzamelen van gegevens gebeurde deels tijdens fact-finding 
missions. Een eerste ging in mei 1992 richting Abchazië, maar de 
meest schrijnende was wellicht die naar Rwanda einde 1994, nauwe-
lijks enkele maanden na de genocide. Aanleiding was de getuigenis 
van de secretaris van een organisatie van de Twa, die aan de slacht-
partijen was ontsnapt door naar Europa te vluchten. Hij vreesde dat 
tot 70 procent van zijn volk was omgekomen; een missie moest meer 
duidelijkheid brengen. Met steun van het nieuwe bewind konden 
drie UNPO-medewerkers vrij rondreizen en spraken ze tientallen 
ministers, juristen, militairen, hulpverleners, activisten, vluchtelingen 
en andere burgers. Hoewel het niet altijd eenvoudig was precieze 
informatie in te winnen, resulteerde de missie in een lijvig en even-
wichtig rapport dat eindigde met aanbevelingen tot bevordering 
van de integratie van de traditioneel nogal geïsoleerde Twa in de 
Rwandese samenleving.
Dergelijke rapporten waren er niet enkel voor specialisten, maar 
dienden voor de UNPO ook als basis om de publieke opinie voor te 
lichten. Vele initiatieven waren gericht op Nederland, waar de zetel 
van de organisatie is gevestigd. Zo was er sinds 2006 regelmatig 
deelname aan de Dag van de Aarde, een evenement om aandacht te 
vragen voor kwesties omtrent natuur, milieu en klimaatverandering; 
de UNPO greep de gelegenheid aan om bezoekers te informeren 
over aangesloten volkeren en hoe ecologische kwesties vaak een 
grote rol speelden in de vraag om zelfbeschikking. Op andere mo-
menten koos de UNPO voor een directere aanpak. In aanloop naar 

Uit protest tegen de mensenrechtenschendingen van de Chinese overheid betoogde op 
3 februari 2008 een vijftigtal sympathisanten van de Oeigoeren op de Dam in Amsterdam. 
[ADVN, D17994(2/1)]

Territoria van de UNPO-leden in 2013, met 
in  donkergrijze tint die van de eerdere 
leden. [Wikimedia Commons]
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de Olympische Zomerspelen in Peking (2008) ging de organisatie 
bijvoorbeeld de straten van Amsterdam op om zo de mensenrech-
tenschendingen van de Chinese overheid tegenover de Oeigoeren 
aan te klagen.

Hoewel niet altijd gespaard van interne strubbelingen en kritiek van 
buitenaf, speelt de UNPO, thans met tweeënveertig leden, al vijfen-
twintig jaar lang een belangrijke rol in de verdediging van de rechten 
van etnische minderheden wereldwijd. Het ziet er niet naar uit dat de 
nood aan dergelijke spreekbuis spoedig zal verdwijnen. [as]

Bronnen bij deze bijdrage: BE ADVN, AC594: UNPO Archives; J. Greenwald, The Unrepresented 
Nations and Peoples Organization: diplomacy’s cutting edge, in: Whole Earth Review, winter 
1992, pp. 33-36; S. Moyn, The last utopia. Human rights in history, Cambridge, 2010; L.A.M. 
Sibbel, The Unrepresented Nations and Peoples Organization: nieuwe hoop op zelfbeschik-
kingsrecht van volkeren, in: Ars Aequi, 42/1, 1993, pp. 5-12; M.K. Simmons (ed.), Unrepresen-
ted Peoples and Nations. Yearbook 1995, Den Haag, 1996; S. Sullivan, Birthplace of nations, 
in: Newsweek, 1/2/1993, pp. 28-29; M.C. van Walt van Praag, The position of UNPO 
in the international legal order, in: C. Brölmann e.a. (eds.), Peoples and minorities in lnterna-
tional law, Amsterdam, 1993, pp. 313-329.

Via NISE, het internationale platform dat vanuit het ADVN opereert, 
kwam het archief van UNPO (BE ADVN AC594) bij ons terecht. Wegens 
de recente datum (en vaak ook gevoelige natuur) van de documenten, is 
het archief niet toegankelijk voor consultatie.

Kaartje getiteld Yugo-Guerni, gecreëerd door de Academie voor Beeldende Kunsten van Mol 
ten voordele van de Kosovaarse vluchtelingen. De Lidhja Demokratike e Kosovës vertegen-
woordigt Kosovo sinds 1991 bij de UNPO. [ADVN, VPR734/2]
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boerenhelden
De Vryheidsoorloë in Zuid-Afrika

UIT DE BEELDBANK

Tussen 1880 en 1902 werden er in Zuid-
Afrika twee Boerenoorlogen uitgevochten 
tussen de Britten en de Afrikaners. De aanlei-
ding voor beide oorlogen was de steeds do-
minanter wordende Britse overheersing. Hun 
annexatiepolitiek verplaatste zich gestaag 
van de Kaapkolonie naar het Zuid-Afrikaanse 
binnenland. Daar botsten de Britse gold 
diggers op de Boeren en hun uitgebouwde 
Boerenrepublieken. De Boeren of Afrikaners 
waren afstammelingen van voornamelijk 
Nederlandse kolonisten, die als pioniers of 
voortrekkers tussen 1830 en 1850 naar de 
binnenlanden van Zuid-Afrika waren getrok-
ken om daar onder meer de Zuid-Afrikaanse 
Republiek (Transvaal) en de Oranje Vrijstaat 
te stichten. De uitbreiding van de Britse soe-
vereiniteit naar het Zuid-Afrikaanse binnen-
land, bracht jarenlang wrevel en agitatie met 

zich mee en ontaarde uiteindelijk in 
twee conflicten.
De Eerste Boerenoorlog liep van 
november 1880 tot maart 1881 
en was een kortstondige strijd 
die werd ontketend na de an-
nexatie van Transvaal door het 
Britse Rijk. De oorlog eindigde 
in een zege voor de Boeren o.l.v. 
Paul Kruger (1825-1904) en de 
herwonnen onafhankelijkheid van 
Transvaal. De overwinning leverde 
Kruger een benoeming op tot presi-
dent van de Zuid-Afrikaanse Republiek. Hij 
werd daarna nog vier keer herkozen, voor 
het laatst in 1898.
De Tweede Boerenoorlog liep van oktober 
1899 tot mei 1902 en was het gevolg van 
jarenlang aanslepende en sluimerende span-

ningen tussen 
de Boeren en de 
Britten. Hoewel 
de strijd begon 
met conventi-
onele oorlogs-
voering stapten 
de Boeren na de 
Britse verove-
ring van hun 
hoofdsteden 
over op guer-
rillatactieken, 

waarna de Britten terugsloegen met de 
tactiek van de verschroeide aarde en het 
grootschalige gebruik van concentratiekam-
pen. In deze kampen werden zowel krijgs-
gevangenen als burgers (waaronder veel 
vrouwen en kinderen) opgesloten. Door een 
groot gebrek aan hygiëne en een algemene 
verwaarlozing van de inwoners kwam er een 
ontzaglijk aantal mensen om van honger, 
ziekte en uitputting. Aan beide zijden vielen 
er veel slachtoffers, daarenboven werden 
onder de inheemse Afrikaanse volkeren ook 
nog eens zo’n 20 000 doden geteld.
In oktober 1900 verliet Paul Kruger het 
Afrikaanse continent. Aangekomen in Den 
Haag zou hij in Europa op zoek gaan naar 
financiële steun voor het conflict in Zuid-

Deze bronzen penning werd aan het begin van de vorige 
eeuw verkocht in Europa ten voordele van de Boeren-
strijders uit de Tweede Boerenoorlog. De opbrengst van 
de verkoop diende als steun aan gewonde en overleden 
Afrikaners. De medaillons werden gemaakt in Oostenrijk 
door Anton Scharff in opdracht van Baron von Bachofen 
Echt. [ADVN, VPEL4]

In tegenstelling tot de 
geuniformeerde Britse 
troepen, vochten de 
Boerensoldaten in 
een ‘onopvallende 
uitrusting’. 
[ADVN, VFB2264/14]
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Afrika. De Europese mogendheden bleken 
echter geen tijd en geld te willen investeren 
in deze uitzichtloze kwestie. Zijn campagne 
weekte wel heel wat gevoelens los bij Neder-
landse en Vlaamse burgers die zich verwant 
voelden met de onderdrukte Boeren. Deze 
sympathisanten probeerden steun te bieden 
in de vorm van geld en zorg. In Vlaanderen 
werden verscheidene liefdadigheidsacties 
op het getouw gezet. Zo vertrok er einde 
1899 een Belgische-Duitse ambulancedienst 
naar Transvaal om de Boeren aan het front 
bij te staan. 
De Tweede Boerenoorlog resulteerde uit-
eindelijk in een pyrrusoverwinning voor het 
Britse Rijk en luidde meteen ook het einde in 
van de onafhankelijke Boeren-republieken. 
Op 8 juni 1902 vierden 6 000 toeschouwers 
op het Kerkplein in Pretoria het einde van 
de oorlog. Paul Kruger, president af, kampte 
intussen zwaar met zijn gezondheid. Tijdens 
zijn verblijf in Europa werd hij enkele keren 

ziek. Hij keerde nooit 
meer huiswaarts en 
overleed in 1904 in 
Zwitserland.

Het ADVN bewaart 
een unieke fotocol-
lectie van de Tweede Boerenoorlog in Zuid-
Afrika. De foto’s behoren tot het archief van 
het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV). 
Het ANV was een stilzwijgende getuige van 
deze laatste Boerenoorlog. Het had immers 
reeds in 1897 een afdeling in Johannesburg 

en was zinnens het succesvolle Zuid-
Afrikaanse avontuur stellig verder te zetten. 
Gedurende de oorlog nam het uiteindelijk 
toch de beslissing om de werkzaamheden 
in Transvaal en in de Kaapkolonie te staken. 
Ondanks dit besluit liet de tweeënhalf jaar 
durende strijd de ANV’ers niet onberoerd. 
Tijdens de oorlog was er in Nederland en 
ook in Vlaanderen veel solidariteit met de 
Boeren op basis van de veronderstelde 
stamverwantschap met Zuid-Afrikaanse taal 
en cultuur. [sg]

De Boeren-generaal Pieter Cronjé die de leider was over de 
belegering van het mijnstadje Kimberley werd na de slag bij 
Paardeberg gevangen genomen en als krijgsgevangene naar 
Sint-Helena afgevoerd, waar hij tot in 1902 verbleef. 
[ADVN, VFB2264/90]

Aan de start van de Tweede 
Boerenoorlog boekten de 

Boeren succes met hun 
beperkte artillerie. Maar al 

gauw bleek dit onvoldoende 
tegen de numerieke en 

materiele overmacht van de 
Britten. Ze gaven de strijd 

echter niet op en begonnen 
een uitputtende guerrilla-

oorlog. [ADVN, VFB2264/26]

Bronnen bij deze bijdrage: P. de Klerk, Het Algemeen-
Nederlands Verbond in Zuid-Afrika (1895-2008), Kaapstad, 
2008; Boerenoorlogen [Wikipedia]; www.isgeschiedenis.nl/
archiefstukken/de-boerenoorlog-een-concert-der-mogend-
heden; www.historien.nl/de-boerenoorlog-1899-1902.
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de guldensporenmarathon
Een sportief volksfeest

UIT HET ARCHIEF

Tussen 1987 en 2007 organiseerde Pol Van 
Den Driessche, N-VA-politicus en ex-jour-
nalist, twintig jaar lang één van de grootste 
marathons in Vlaanderen. De Guldensporen-
marathon, die jaarlijks om en bij de 1 200 
deelnemers trok, liep over een traject van 

42,195 km tussen 
Brugge en Kort-
rijk en had zijn 
naam niet gesto-
len. De marathon 
die verwees naar 
de veldslag die 
plaatsvond op 
11 juli 1302 aan 
de Groeninge-
kouter in Kortrijk, 
kreeg een eind-
meet vlakbij het 
standbeeld van 
Jan Breydel en 
Pieter De Coninck 
op de markt 
van Brugge. De 
11-julisymboliek 
was niet veraf. In 
2015 verwierf het 
ADVN het vereni-
gingsarchief van 
de Guldenspo-
renmarathon, een 
interessant stukje 
geschiedenis 
voor het lopend 
onderzoek naar 

11-julivieringen en de herdenking van de 
Guldensporenslag.

De idee van een Guldensporenmarathon 
ontstond reeds begin jaren tachtig bij de 
Brugse CVP-politicus Fernand Van Damme 
(1927-2015). In het jaar 1987, 
wanneer de 100ste verjaar-
dag zou worden gevierd 
van de officiële inwijding 
van de standbeelden 
Jan Breydel en Pieter 
De Conink, opperde de  
Brugse PVV-politicus Bob 
Vanhaverbeke de 11-juli-
viering extra in de kijker 
te plaatsen met een 
bijzonder evenement. 
Een clubje van Vlaams-
gezinde vrienden, 
waarvan sommigen 
geëngageerd in de 
Volksunie, werkte 
het concept van een hardloopwedstrijd 
uit.  Pol Van Den Driessche, de hoofdor-
ganisator van het sportgebeuren, werd 
vanaf  1989 aangeduid als voorzitter. De 
wedstrijd stond volledig in het teken 
van de Guldensporenherdenking. De 
marathon startte in Kortrijk, waar ooit 
de Guldensporenslag plaats had en 
eindigde op de markt van Brugge waar 
het standbeeld van Pieter De Coninck en 
Jan Breydel staat in herinnering aan de Brug-
se Metten, een opstand van Bruggelingen 

tegen het Frans garnizoen daar, wat leidde 
tot de Guldensporenslag. De opzet van de 
Guldensporenmarathon was onmisken-
baar historisch bedoeld met een expliciete 
Vlaams-nationale toets. 11-juli in West-Vlaan-
deren zou op deze manier niet enkel sportief 

maar ook op Vlaamse wijze worden 
gevierd, waarbij 

de feestdag een 
volksfeest zou zijn 
voor elke inwoner. 
De Guldensporen-
marathon genoot 
nationale en inter-
nationale bekend-
heid, maar niet 
elke persaandacht 
was even positief. 

Zo ontstond er 
in 1994 een 
kleine rel in 
het Belgische 

Deelnemers aan de start van de eerste Guldenspo-
renmarathon in 1987. [ADVN, AC1021]

Vanaf 1991 werden er trofeeën gemaakt naar de 
beeltenis van het marathonlogo. [ADVN, VVO1251]

Aankondiging van de 
achtste marathon tus-
sen Brugge en Kortrijk. 
[ADVN, AC1021]
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Brengen verrassende 
verkiezingen de jaren 
1930 terug?
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Jos Monballyu, 
Frans Van Cauwe-
laert als advocaat in 
strafprocessen tegen 
Vlaamse activisten. 
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Anton Milh, 
Vlaamse kapucijnen 
als aalmoezeniers in 
de interneringscentra 
voor incivieken na de 
Tweede Wereldoorlog

Emmanuel Gerard, 
Hoe de vorming van 
een Vlaams en rechts 
front mislukte. De 
geschiedenis van de 
concentratie in 1936

nieuwe uitgaven

Recensies & 
signalementen

Interview met Pol Van Den Driessche, 5/08/2016; J. Tol-
lebeek & T. Verschaffel, Guldensporenslag, in: Nieuwe Encyclo-
pedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, 1998, pp. 1382-1386;  
BE ADVN AC1021, Archief Guldensporenmarathon.

parlement door het bezoek van koning Al-
bert aan de marathon waar hij het volkslied 
De Vlaamse Leeuw had meegezongen. In 
2007 zette de organisatie door aanhoudende 
financiële moeilijkheden en een tekort aan 
vrijwilligers een punt achter het sport-
evenement. In 2008 probeerde Golazo, de 
organisator van topsportevenementen o.l.v. 
Bob Verbeeck, nieuw leven te blazen in de 
hardloopwedstrijd. De manifestatie had 
echter zijn aantrekkingskracht verloren, de 
historische opzet was mee begraven met de 
laatste editie van de Guldensporenmarathon.

Het archief van de Guldensporenmarathon 
(AC1021) loopt over een periode van 1987 
tot 2007. Het omvat voornamelijk de wer-
kingsdossiers van de jaarlijkse organisatie 
van de hardloopwedstrijd. Daarnaast is er 
een omvangrijke collectie foto’s en promotie-
materiaal (zoals affiches en brochures). Het 
archief van de Guldensporenmarathon zal 
met mondjesmaat kunnen worden gecon-
sulteerd, archiefstukken zijn immers pas 
30 jaar na opmaak raadpleegbaar. [sb]

Van bij het prille begin voorzag de Guldensporenmarathon 
ook een onderdeel voor wheelers of rolstoelracers, 1987. 
[ADVN, AC1021]

De regering-Van Zeeland 
werd geconfronteerd met 
een stevige oppositie. Kari-
katuur van tekenaar Eugeen 
Hermans (1911-1992) in het 
katholieke weekblad Hooger 
Leven van 24 oktober 1936. 
[ADVN, VY582]
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LEZING

In het voorjaar van 2017 presenteert het ADVN  
u twee boeiende lezingen.

Op vrijdag 10 februari nodigt het ADVN Lo van 
Driel uit, de biograaf van het recent verschenen 
boek over de Vlaamse activist en Zeeuwse in-
wijkeling Reimond Kimpe. Van Driel studeerde 
Nederlandse taal- en letterkunde aan de Vrije 
Universiteit 
Amsterdam 
en werkte 
als docent 
taalkunde bij 
de Hoge-
school Rot-
terdam. Hij 
publiceerde 
onder meer 
een biografie 
over J.H. van 
Dale en Jan 
H. Eekhout. 
Voor zijn on-
derzoek naar 
de kunstschil-
der Reimond 
Kimpe kon hij 
een beroep 
doen op het 
familiear-
chief dat van-
daag wordt 
bewaard in 
het Zeeuws 
Archief in 
Middelburg. 

Een getekend leven. Reimond Kimpe
In 1919 vestigde Reimond Kimpe zich in de 
Zeeuwse hoofdstad Middelburg. Kimpe was 
in 1885 in Gent geboren. Tijdens zijn school- 
en studiejaren schreef en publiceerde hij 
gedichten en had hij contacten met de 
kunstenaars van Sint-Martens-Latem. Na een 
technische studie in zijn geboortestad werd 

hij in 1909 in Lier conducteur van bruggen 
en wegen. Maar zijn eigenlijke ambitie lag 
op het gebied van de literatuur: hij publi-
ceerde proza, poëzie en schreef toneel. In 
Lier was hij zeer goed bevriend met Felix 
Timmermans en maakte hij deel uit van de 
artistieke bohème.
Al tijdens zijn schooltijd en studiejaren was 

Kimpe betrokken bij de Vlaamse beweging, 
maar in Lier ontwikkelde hij zich tot een 
strijdbare flamingant. Bij het uitbreken van 
de Eerste Wereldoorlog koos hij voor het 
activisme. In het najaar van 1918 vluchtte 
hij naar Nederland waar hij een bestaan 
opbouwde als aannemer. Hij werd bij 
verstek tot de doodstraf veroordeeld. Pas 
omstreeks 1923 begon Kimpe te schilde-
ren. Voor de Tweede Wereldoorlog werd 
zijn werk gewaardeerd en goed verkocht. 
Ook exposeerde hij landelijk en zelfs inter-
nationaal. In de eerste jaren van de Tweede 
Wereldoorlog was hij lid van de Nationaal-
Socialistische Beweging (NSB). Na de 
Tweede Wereldoorlog, na een periode van 
internering wist Kimpe zich opnieuw als 
beeldend kunstenaar te vestigen. Bij ver-
zamelaars, enkele musea en galeries en in 
het bijzonder bij het Zeeuwse publiek en 
de overheid werd zijn werk gewaardeerd. 
Hij overleed in 1970. [lvd]

dialoog in het advn

Vrijdag 10 februari 2017, 14u30
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
[privé-collectie]
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Op vrijdag 10 maart nodigt 
het ADVN literatuurhistoricus 
en biograaf Ludo Stynen uit. 
Hij zal een voordracht geven 
over de Vlaamse schrijver-
dichter Pol De Mont. Van deze 
figuur bereidt Stynen mo-
menteel een biografie voor. 
Andere publicaties op zijn 
naam zijn de biografieën van 
Rosalie en Virginie Loveling, 
Lode Zielens, Anton Berg-
mann en Jan Frans Willems. 
Ook co-editeerde Stynen de 
oorlogsdagboeken van Virgi-
nie Loveling en co-redigeerde 
hij een aantal essaybundels 
over literatuur van na de 
Tweede Wereldoorlog.

Pol De Mont als hoofd-
redacteur van De Schelde
Pol De Mont (1857-1931) – 
dichter, redenaar, folklorist, 
kunstcriticus, internationaal 
netwerker, … – was een der 
eersten om te pleiten voor 
een vernederlandsing van 
de Gentse hogeschool. Al 
lag de Vlaamse emancipatie 
aan de basis van alles wat 
hij een leven lang deed, 
hij bleef loyaal aan België, 
engageerde zich daarover in 
een polemiek met Emile Jennissen, die een 
bestuurlijke scheiding voorstond, en nam 
in zijn opmerkelijke openingsrede op het 
Nederlands congres van 1912, in eigen naam, 
en in naam van alle Vlamingen afstand 

van Jules Destrées ‘Sire, il n’y a pas de Belges’. 
Onder meer ten gevolge van een hatelijke 
perscampagne, die hem radicaal-Vlaamse, 
Alduitse en activistische activiteiten ten laste 
legde, werd hij na de oorlog tot ontslag 

gedwongen en hij moest het Antwerpse 
Museum voor Schone Kunsten, dat hij al 
sedert 1904 leidde, verlaten.
Korte tijd later kreeg hij de kans hoofdre-
dacteur te worden van De Schelde – het 
latere Volk en Staat. Hij geloofde niet lan-
ger in het Belgische systeem, verdedigde 
ondertussen de bestuurlijke scheiding, en 
maakte zijn dagblad tot spreekbuis van 
het Vlaamsche Front, tot een Vlaams-natio-
naal opinieblad van formaat. Niet alleen 
viel hij er geregeld de pleitbezorgers van 
het minimumprogramma – zoals Frans Van 
Cauwelaert en tal van anderen – aan, hij 
had ook oog voor de internationale poli-
tiek en de impact daarvan op de nationale, 
voor militarisme en (her)bewapening, voor 
democratische waarden en de nieuwe 
maatschappelijke verhoudingen, voor 
ethische problemen. Al heel vroeg nam hij 
het initiatief tot een kosteloos bijblad op 
zondag waarin hij ruimte bood voor kunst, 
literatuur, toneel, folklore, geschiedenis,… 
Toen zijn pensioen als conservator na 
enkele jaren geregeld raakte, trok hij zich 
terug als hoofdredacteur, maar hij bleef 
actief in het bijblad en ook in zijn culturele 
bijdragen bleven zijn Vlaams-nationalisme 
en zijn democratische overtuiging promi-
nent aanwezig. [ls]

Vrijdag 10 maart 2017, 14u30
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

[ADVN, VPR302]
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Een selectie uit de recente aanwinsten

AANWINSTEN

Dossiers (ca. 2000-2015) van Richard Celis 
inzake zijn activiteiten binnen het Alge-
meen-Nederlands Verbond, de Beweging 
Vlaanderen-Europa, de vzw 11-daagse 
Vlaanderen-Europa, de Orde van den Prince, 
de Vlaamse Volksbeweging, de Nekka vzw, 
met boeken en periodieken.
[be advn ac117 archief richard celis]

Dossiers van Vic Anciaux inzake zijn politieke 
activiteiten binnen de Volksunie (nationaal 
en arrondissement Brussel) en binnen Spirit/
VlaamsProgressieven. Verder dossiers inzake 
de Raad van Europa, het Benelux Universitair 
Centrum, de Pro Lege, de Vlaamse Liga tegen 
Kanker vzw, Het Voorplan vzw en de Cubido 
vzw (ca. 1995-2014).
[be advn ac118 archief vic anciaux]

Parlementair archief (2003-2007).
[be advn ac162 archief lionel vandenberghe]

Albums met foto’s, necrologia en informatie 
over oud-soldaten Waffen-SS en verpleeg-
sters van het Deutsches Rotes Kreuz. Met 
necrologia en documentatie inzake overlij-
dens van personen betrokken bij de Vlaamse 
beweging. (1)
[be advn ac252 archief keyaerts-dupont]

Dossiers van Ward Herbosch inzake zijn acti-
viteiten binnen de Volksunie afdeling Wom-
melgem en in de Provincieraad Antwerpen. 
Bevat ook documenten over de Kulturele 
Kring Jan Puimège en andere culturele 
verenigingen in Wommelgem. Met audio-
visuele stukken w.o. affiches, zelfklevers en 
voorwerpen.
[be advn ac286 archief ward herbosch]

Werkingsdossiers (ca. 1965-1990).
[be advn ac330 archief vlaams ziekenfonds west-
flandria]

Kabinetsarchief Vic Anciaux (1989-1998).
[be advn ac352 archief kabinet staatssecretaris 
voor dringende medische hulp, brandweer, energie 
en wetenschappelijk onderzoek van het brussels 
hoofdstedelijk gewest (vic anciaux)]

Stukken over de Vlaamse Volksbeweging 
afdeling Roeselare en de Nieuw-Vlaamse 
Alliantie afdeling Roeselare (1998-2013).
[be advn ac402 archief brecht vermeulen]

Partijarchief L-kwadraat (1998-2000).
[be advn ac537 archief l2]

Boeken over het Verdinaso. (2)
[be advn ac542 archief bruno de wever] 

Dossiers (ca. 1985-2010) van Johan Sauwens 
inzake zijn politieke activiteiten als volksver-
tegenwoordiger, lid van de Vlaamse Raad, 
Vlaams parlementslid en burgemeester in 
Bilzen.
[be advn ac648 archief johan sauwens en aanvullin-
gen op de kabinetsarchieven]

Stukken (1981-2004) over het Renaat De 
Rudderkomitee en het Kerrebroekkomi-
tee. Met repressiestukken (1944-1950) van 
Omaar Mortier.
[be advn ac666 archief omaar mortier]

Beeldmateriaal over de herdenkingen Her-
man Van den Reeck.
[be advn ac764 archief komitee herman van den 
reeck]

1

2

3
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Briefwisseling over het familie- en beroeps-
leven van Frans Van Immerseel. Met foto’s 
van Van Immerseels werk en privéleven, en 
als oorlogsverslaggever aan het oostfront. 
Met originele tekeningen en illustraties van 
de kunstenaar (1932-1978). (3)
[be advn ac775 archief familie van immerseel] 

Dossiers (1994-2013) inzake de algemene 
werking en de organisatie van het festival 
Europeade.
[be advn ac863 archief europeade - internationale 
vereniging voor europese volksculturen]

Frontbrief (1917) over het overlijden van 
Renaat De Rudder. (4)
[be advn ac888 archief gaston durnez]

Werkingsdossiers (ca. 1965-1990) en perio-
dieken.
[be advn ac981 archief vereniging vlaamse zieken-
fondsen (vvz)]

Affiches van o.m. IJzerwake, Vlaams Be-
lang, Vlaams Belang Jongeren, Bormshuis, 
Vlaamse Volksbeweging, Nationalistische 
Studentenvereniging, Katholiek Vlaams 
Hoogstudentenverbond en Jong Offensief.
[be advn ac987 archief identiteit (id)]

Collectie boeken uitgegeven door het 
Davidsfonds sinds 1875.
[be advn ac1005 archief davidsfonds uitgeverij]

Werkingsarchief (1943-2003).
[be advn ac1006 archief vlaamse volkskunstbewe-
ging (vvkb)]

Brieven en repressiestukken (1942 -1974) 

van Antoon Picard. Bevat ook een Ahnenpass 
van de familie Picard. (5)
[be advn ac1008 archief antoon picard]

Stukken (1911-2000) over de Vrijwillige 
Arbeidsdienst voor Vlaanderen, Joris Van 
Severen, het Verdinaso en het Nationaal 
Studie- en Documentatiecentrum Joris van 
Severen. Met beeldmateriaal en een collectie 
boeken en periodieken.
[be advn ac1011 archief paul grote]

Werkingsarchief (1984-2012).
[be advn ac1012 archief amedee verbruggenkring 
(avk) afdeling belsele]

Homilieën van Adriaan Aernouts naast een 
collectie foto’s over het priesterleven van 
de vormer (1940-2010). Verder brieven van 
pater Callewaert vanuit de cel (1944-1948).
[be advn ac1020 archief adriaan aernouts]

Werkingsdossiers (1987-2000) inzake de or-
ganisatie van de jaarlijkse Guldensporenma-
rathons. Met foto’s en promotiemateriaal. (6)
[be advn ac1021 archief guldensporenmarathon]

Werkingsarchief (1960-2012).
[be advn ac1023 archief beweging voor de verenigde 
staten van europa (bvse)]

Dossier (1968-1986) inzake de nagedach-
tenis van Julien Vandepitte in Uitkerke 
(Blankenberge).
[be advn ac1027 archief verbond van vlaamse oud-
strijders (verbond vos) afdeling blankenberge]

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

4

5
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KORT

de pil-van gastelprijs voor geschiedenis

soldatengraven, heldenhulde en de groote oorlog

Op zaterdag 8 oktober 2016 werd in de Tin-
nenpot in Gent de zevende Pil-van Gastel-
prijs voor geschiedenis uitgereikt. Zoals in 
het verleden reeds gebeurde, werd ook deze 
keer de prijs gedeeld onder twee laureaten, 
namelijk Dieter Vandenbroucke en Harry Van 
Velthoven. De jury zong met dit ex aequo 
unaniem de lof over beide baanbrekende 
academische publicaties, ook al zijn ze zeer 
uiteenlopend van aard. De jonge Dieter 
Vandenbroucke bewees met zijn biografi-
sche studie Dansen op een vulkaan. Victor 
J. Brunclair schrijver in een bewogen tijd dat 
ook doctoraten vernieuwend, erudiet en 
leesbare literatuur kunnen zijn. Em. prof. dr. 
Harry Van Velthoven zette met zijn boek 
Scheurmakers & Carrièristen. De opstand van 

christen-democraten en katholieke flamin-
ganten 1890-1914 de kroon op een lange 
carrière van onderzoek naar de relatie tussen 
katholicisme en flamingantisme en voegde 
hiermee een nieuw standaardwerk toe aan 
de historische werken over de Vlaamse be-

weging. De prijsuitreiking werd opgeluisterd 
met een debat over de pro’s en contra’s rond 
tegenfeitelijke geschiedenis. De discussie 
tussen Bruno De Wever en Louis Vos werd 
ingeleid door Bert Kruismans en zijn causerie 
Ons 200-jarige Koninkrijk, de waarheid over 
België en Nederland. [red]

Op 17 november werd in de Paterskerk in 
Roeselare de fototentoonstelling Solda-
tengraven, heldenhulde en de Groote Oorlog 
officieel voorgesteld aan het grote publiek. 
Deze tentoonstelling is een uitloper van het 
gelijknamige boek en herdenkingsproject 
onder leiding van Frank Seberechts en werd 
gefinancierd door het Agentschap Onroe-
rend Erfgoed. De fototentoonstelling kwam 
tot stand in samenwerking met fotograaf en 
beeldend kunstenaar Sam Vanoverschelde, 
achterkleinzoon van Joe English.  
Vanaf januari 2017 begint de tentoonstelling 
aan een rondreis doorheen Vlaanderen. [red]

Voor meer informatie 
rond uitlening van deze 
tentoonstelling, kan u 
contact opnemen met het 
ADVN langs: 
publiekswerking@advn.be.

De publicatie Onsterfelijk 
in uw steen. Soldatengraven, 
heldenhulde en de Groote 
Oorlog (uitgeverij Vrijdag) 
is o.m. verkrijgbaar bij het 
ADVN voor € 29,95.  
info@advn.be
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de hete zomer van 1917

directeur van het advn

nieuwe website

De vzw Kapelaan Verschaeve (Alveringem) 
organiseert op zaterdag 8 juli 2017 een 
colloquium naar aanleiding van de hon-
derdste verjaardag van de Open Brief aan 
koning Albert I. Bij deze gelegenheid is het 
de bedoeling de positie en de invloed van 
Verschaeve te herdefiniëren op basis van re-
cente onderzoeken en publicaties. Referaten 
worden gehouden door Vincent Scheltiens, 
Luc Vandeweyer, Romain Vanlandschoot en 
Frans-Jos Verdoodt. De handelingen van het 
colloquium zullen voor publicatie worden 
aangeboden aan WT. Tijdschrift over de ge-
schiedenis van de Vlaamse beweging. [red]

Colloquium De hete zomer van 1917, 
OC De Kwelle, Alveringem.
Meer info langs www.cyrielverschaeve.eu 
en www.advn.be.

De Raad van Bestuur van het ADVN heeft 
beslist waarnemend directeur Luc Boeva te 
benoemen tot directeur. Hij zal deze functie 
bekleden tot het einde van de huidige be-
leidsperiode op 31 december 2018. [red]

U hebt het misschien 
reeds ontdekt, of toch 
niet? Begin december 
lanceerde het ADVN 
haar nieuwe website. 
Vanaf nu kan u vanuit 
uw zetel de volledige 

collectie raadplegen. 
Wil u graag op de 
hoogte blijven van 
onze werking, schrijf 
u in voor de nieuws-
brief langs: 
www.advn.be. [red]
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