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‘Daar klonk een kreet ‘Het Vlaamsche land’ 
Voor eeuwig in den Slavenband! 

O Leie en Schelde en Vlaamsche land, 
Wie sterft voor u het zwaard in d’hand? 

 
Vlaanderland uw zonen staan, 

Vol moed geschaard rond de oude Leeuwenvaan! 
 

Bij ieder klopt de boezem fel 
En aller oogen Vonkelen hel; 

De Vlaming, wakker, ’t hert in gloed, 
Beschut zijn heilig Vlaanderen goed. 

 
Hij ziet ten hemel, en van daar 

Bemoedigt hem de heldenschaar, 
Hij zweert, ten grooten kamp bereid: 

 Mijn Vlaanderen leve in eeuwigheid!  
 

Zoolang een druppel bloed hun rest, 
Hun vuist omvat het zweerd gevest: 

Zoolang een arm ’t geweer nog spant 
En treedt geen vijand op hun strand. 

 
Zoo zweert men plechtig, eensgezind; 

De vaandels waaien in den wind. 
O Leie en Schelde en Vlaamsche land, 

Uw volk wil sterven ’t zwaard in d’hand! 
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Voorwoord  

 

Via verschillende wegen ben ik er uiteindelijk toe gekomen de positie van Vlaanderen in 

het interbellum als onderwerp te kiezen. De uitvoering van het onderzoek hiernaar bleef 

vooral boeiend door het lezen en analyseren van originele briefwisselingen. Ondanks dat 

het tijdrovend was, maakte dit het onderzoek en de problematiek daaromtrent levendig 

en fascinerend.  

 

Allereerst wil ik mijn scriptiebegeleider Frans Willem Lantink hartelijk danken voor zijn 

steun, enthousiasme en interesse. Dank is er verder voor de medewerkers van het 

informatiecentrum AMVC-Letterenhuis en het Brabants Historisch Informatie Centrum 

(BHIC). Maar vooral wil ik de medewerkers van het archief centrum Archief, 

Documentatie en Onderzoekscentrum voor het Vlaams-nationalisme (ADVN) bedanken 

voor hun hulp; aangezien ik hier mening uur heb mogen doorbrengen. In het bijzonder 

de heldere inzichten van Prof. Dr. Frans-Jos Verdoodt, directeur van het ADVN, waren 

zeer hulpzaam. Tenslotte wil ik mijn dank richten op mijn zus Nicole Keller, voor haar 

kritische inzichten, inzet en adviezen.  

 

          

                 Arnhem, 28 augustus 2007 
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INLEIDING 

 

De voorpagina van de Volkskrant kopt op 18 augustus 2007 “De koning moet België 

redden.” In het artikel wordt al snel duidelijk dat de gemoederen tussen de Vlaamse en 

Waalse politieke partijen flink zijn opgelopen. Zo sterk dat de Belgische koning Albert de 

partijvoorzitters van de beoogde coalitiepartijen bij elkaar riep en probeerde de situatie 

te kalmeren. De tussenkomst van de koning, midden in de formatie, is uitzonderlijk. De 

huidige impasse maakt onderdeel uit van een eeuwenoude discussie: de Vlamingen eisen 

meer autonomie en de Walen willen de centraal geregelde macht van de Belgische staat 

behouden. Deze sterke verdeeldheid tussen de Franstaligen Walen en de 

Nederlandstalige Vlamingen beperkt(e) zich niet tot de politiek maar raakt(e) nagenoeg 

alle aspecten van de Belgische samenleving. Al bij de oprichting van de Belgische staat 

(1830) was de interne verdeeldheid een feit. Het Belgische koningshuis was één van de 

weinigen die de Belgische staat lange tijd levendig hield en was een bindmiddel tussen de 

twee groepen. Maar nu lijkt zelfs de Belgische koning de interne verdeeldheid in het land 

niet te kunnen oplossen; de Belgische staat lijkt in gevaar. Ondanks dat Vlaanderen 

langzaam aan steeds meer autonomie krijgt, is de vorming van een eigen Vlaamse 

federatie en een Vlaamse grondwet nog niet aanstaande.  

 
De moeilijkheid van het verkrijgen van een Vlaamse grondwet. 

 

 De Belgische staat zoals we die nu kennen, bestond voor 1830 nog helemaal niet. 

Dit gebied was lange tijd in handen van vreemde mogendheden; van Spanje tot 

Oostenrijk en van Frankrijk tot Nederland. In 1815 werd “België” onderdeel van het 

Nederlandse koninkrijk, zo bepaalden de internationale mogendheden. Al zijn er wel 

discussies over hoe ver (in de tijd) de historische wortels van België reiken, feit blijft dat 

het land voortkomt uit het Nederlandse koninkrijk. Het zuidelijke deel van dit koninkrijk 
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scheidde zich in 1830 af en hieruit ontstond de Belgische staat. Met het nationale motto 

‘Eendracht maakt macht’ moest België een eensgezinde toekomst tegemoet gaan. Vanaf 

het begin af aan was er echter geen sprake van eenheid onder de bevolking, er waren 

zelfs enorme verschillen tussen de Nederlandstalige Vlamingen en Franstaligen Walen. 

Toch hadden de Vlamingen in deze periode (1ste helft van de 19e eeuw) nauwelijks 

problemen met de centrale Belgische staat. De staat had immers nog weinig taken; 

alleen het leger, de politie en de rechterlijke macht vielen er onder. In België was de 

macht van de kerk en de aristocratie veel belangrijker dan de staat en helaas voor de 

Vlamingen was deze grotendeels in handen van de Franstaligen1. De staat breidde haar 

macht in de loop van de 19e eeuw uit en de Franstaligen namen in dit proces de leiding. 

Hun leidende positie hadden zij te danken aan de krachtige culturele invloed van 

buurland Frankrijk, de florerende Waalse economie en de zwakke sociale en economische 

omstandigheden in Vlaanderen. Het demografische overwicht van de Vlamingen kon de 

leidende positie van de Franstaligen niet in gevaar brengen. De hongersnoden van 1845, 

1846 en 1847 zijn tekenend voor de grote armoede in Vlaanderen. Om Haegendoren te 

citeren: “de toen heersende ellende doen ons de haren te berge rijzen. Alleen de 

hongerscènes in 1945, kunnen vergeleken worden met wat een hele maatschappelijke 

klasse jarenlang onderging.”2  

De Franskiljonisten, Franstaligen die een pro-Franse en veelal anti-Vlaamse koers 

vaarden, maakten van het machtsverschil in België handig gebruik. Het Frans werd de 

officiële taal voor alle overheidsinstanties, onderwijsinstellingen, in de gerechtshoven en 

ook in het leger. Het Frans werd de taal die gesproken diende worden om succesvol te 

zijn in het leven.3 Met name de bovenklasse van de Vlamingen stuurde hun kinderen 

naar Franstalige scholen en verkozen Frans als eerste taal. De Franstaligen probeerden 

het demografische overwicht van de Vlamingen tegen te gaan door het Frans te 

beschermen en uit te bereiden. De Vlamingen zagen hun Nederlandse taal en cultuur 

steeds meer in de verdrukking raken.  

Uit dit gevoel van onvrede kwam de Vlaamse Beweging voort. De Vlaamse 

Beweging is een overkoepelende naam voor alle organisaties en personen die zich 

inzetten voor de emancipatie van het Vlaamse volk. Al in 1830 ontstond de beweging, al 

speelde het toen nog een vrij passieve rol in België. De Vlaamse Beweging werd vooral 

gedragen door Vlamingen uit de onderkant van de samenleving, de ‘gewone’ man; die 

veelal geen Frans spraken. De Vlaamse Beweging was, net als vele Vlamingen, niet anti-

Belgisch maar wilde meer rechten voor de Vlaming en hun zijn taal. De komst van het 

algemeen kiesrecht in 1893 versterkte de positie van de Vlaamse Beweging. Vanaf dat 

                                          
1 Er was een groep Vlamingen (veelal de bovenlaag) die Frans als eerste taal verkoos, boven het Nederlands. 
Samen met de Walen worden zij aangeduid als de ‘Franstaligen’.  
2 M. van Haegendoren, De Vlaamse Beweging nu en morgen I –na honderd dertig jaar (Hasselt 1963) 37.  
3 Haegendoren, De Vlaamse Beweging nu en morgen, 27-30.  
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moment kon iedere (mannelijke) Vlaming stemmen en kon het demografische overwicht 

beter uitgebuit worden. Dat de Vlaamse Beweging ook daadwerkelijk sterker werd na 

1893 bleek uit politieke samenwerking van flaminganten (lieden die zich inzetten voor de 

Vlaamse Beweging) over de grenzen van politieke partijen heen en uit de oprichting van 

Vlaamse instanties, zoals de hogeschoolcommissie4. Belangrijke verbeteringen voor de 

rechten van de Vlamingen zouden echter tot de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) 

uitblijven. Tot aan de Eerste Wereldoorlog (WO I) aanvaardde de Vlaamse Beweging de 

Belgische eenheidsstaat, al was de Vlaamse Beweging er allerminst enthousiast over. In 

bepaalde radicalere kringen was het antibelgicisme groeiende, al werd dit nog niet 

openlijk geuit. Het uitblijven van verbeteringen zou sommige Vlamingen sterk 

radicaliseren en waardoor zij zelfs bereid waren tot samenwerking met de Duitse bezetter 

om hun Vlaamse hervormingen te bereiken.5  

Tot aan de Eerste Wereldoorlog nam het belang van de Vlaamse Beweging dus 

geleidelijk aan toe, maar van significante invloed was nog geen sprake. Tijdens de Eerste 

Wereldoorlog hielp de Duitser bezetter (uit eigen belang) het Vlaamse 

emancipatiestreven. Een deel van de Vlaamse Beweging wenste niet met de bezetter 

mee te werken, deze Vlamingen zouden later de ‘passivisten’ genoemd worden. Aan de 

andere kant zagen de zogenoemde ‘activisten’ samenwerking met de Duitsers als de 

enige mogelijkheid voor verandering; immers een eeuw lang werd er niets bereikt in het 

door de Franskiljonisten gedomineerde België. En resultaat kwam er door samenwerking 

met de Duitsers. Allereerst werd de officiële taal op de Gentse universiteit in 1916 weer 

Nederlands. Daarnaast werd in 1918 zelfs de onafhankelijkheid van Vlaanderen 

uitgeroepen. In datzelfde jaar werden de Duitsers echter verslagen en braken er voor de 

Vlamingen zware tijden aan. In het Duitse kielzog verlieten vele activisten hun geliefde 

Vlaanderen. Zij zagen een harde vergelding van de Franskiljonisten aankomen en om 

zware en lange straffen te voorkomen weken de meesten uit naar Nederland of 

Duitsland.6  

 
Deze spotprent uit 1917 beeldt enkele vooraanstaande activisten af als landverraders. 

                                          
4 Het doel van ‘de Hogeschoolcommissie’ was een trapsgewijze vervlaamsing van het hogere onderwijs.  
5 A. W. Willemsen, Het Vlaams-nationalisme 1914-1940 (Groningen 1958) XI-XII. 
6 D. Vanacker, het activistische avontuur, (Gent 2006). 
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De Franskiljonisten zagen de vergaande Vlaamse hervormingen tijdens de Eerste 

Wereldoorlog met lede ogen aan; zij zagen hun België en daarmee hun eigen 

machtspositie ontmanteld worden. Maar nadat de Duitsers in 1918 verslagen waren, 

konden zij hun vooroorlogse machtpositie weer innemen. Zij wilden dat de ‘activistische 

verraders’ geen bedreiging meer zouden vormen voor Franstalige dominantie in België. 

De Belgische staat wilde voor eens en altijd afrekenen met het verzet tegen de 

Franstaligen dominantie en elke vorm van Vlaamse autonomie de kop in drukken. Om dit 

te bereiken werden allereerst alle pro-Vlaamse maatregelen van tijdens WO I 

onmiddellijk teruggedraaid, zoals bijvoorbeeld het Nederlands als hoofdtaal op de Gentse 

universiteit. Er heerste in die tijd een sterk anti-Vlaams klimaat, wat verklaard kan 

worden door het prestige van de Franse overwinning dat de suprematie van het Frans in 

België in de hand werkte,  de pro-Vlaamse maatregelen en collaboratie van de activisten 

die leidde tot woede van de Franstaligen en de grote weerzin tegen Duitsland. Een 

tweede maatregel om de Franse dominantie te versterken, was het hard straffen van de 

activisten. Zij dienden dermate hard gestraft te worden dat zij geen invloed meer zouden 

krijgen in de Belgische politiek. Het voornaamste doel van het opleggen van hoge 

straffen - vele kopstukken van de activisten kregen levenslange gevangenisstraf of zelfs 

de doodstraf - was de uitgeweken activisten in ballingschap te houden. Zo zou hun rol in 

de Belgische politiek voorgoed uitgespeeld zijn. Eenmaal in Nederland moesten de 

activisten inderdaad genoegen nemen met een marginale rol in de Vlaamse politiek. 

Echter de invloed van de ballingen werd langzaamaan hersteld en al snel bleek dat de 

harde repressie van de Belgische staat niet het gewenste effect had.  

Vlak na de Eerste Wereldoorlog was van enig herstel bij de ballingen nog geen 

enkele sprake. Niet alleen de Franskiljonisten keurde de collaboratie van de activisten af, 

de meeste Vlamingen deden dat ook. Toen de Vlamingen echter kennis namen van de 

repressie van de Belgische staat ten opzichte van de activisten, vonden zij dat onnodig 

hard en vooral ook onrechtmatig. In de naoorlogse jaren kwamen steeds meer 

Vlamingen hiertegen in opstand en zij eisten amnestie (kwijtschelding van de straffen) 

voor de activisten. Hierdoor konden de activistische ballingen hun invloed enigszins 

herstellen. Deze ‘amnestiekwestie’ zou de gemoederen tijdens het interbellum 

voortdurend bezig houden.7  

De voortdurende discussie over het Vlaamse emancipatie streven maakt dit een 

interessant onderwerp om te onderzoeken. Met name in het interbellum vonden vele 

ontwikkelingen plaats die de positie van Vlamingen en Vlaanderen beïnvloedde. Met 

name de invloed van de amnestiekwestie op de Vlaamse Beweging verdient nader 

                                          
7 R. G. E. Roosbroeck, M. Vandekerckhove, M. C. G. Twintig eeuwen Vlaanderen: Deel 5 de Vlaamse Beweging 
(Hasselt 1972) 112-116. 
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onderzoek. Ondanks dat de kwestie terugkomt in de literatuur, is er tot op heden geen 

volledige studie aan gewijd. Daarnaast staat de amnestiekwestie onlosmakelijk in 

verband met de Vlaamse ballingen, immers hun grootste strijd was het kwijtschelden van 

hun straffen en het verkrijgen van eer herstel. Vooral de rol van deze ballingen is 

onderbelicht gebleven in de literatuur. Tijdens het lezen van de passage van prof. 

Verdoodt in nationalisme en historiografie werd voor het eerst mijn aandacht gevestigd 

op deze groep. Na het lezen van enkele gerelateerde artikelen vroeg ik mij steeds vaker 

meer wat en hoe groot de rol van deze ballingen in de Vlaamse Beweging was. Om hier 

antwoord op te geven is diepgaand archiefonderzoek over enkele ballingen noodzakelijk. 

Er is gekozen om Karel Heynderickxs (1875-1962) en Jozef Van den Broeck 

(1870-1938) in dit onderzoek centraal te stellen. Zij waren één van de belangrijkste 

kopstukken binnen het activisme en de Vlaamse Beweging. Beiden maakten in de Eerste 

Wereldoorlog onderdeel uit van de ‘raad van Vlaanderen’8; waarin maar een selecte 

groep activisten mocht plaats nemen en behielden hun prominente rol en prestige binnen 

de Vlaamse Beweging gedurende het interbellum. Toch is over beide personen nog geen 

volledige studie verschenen die hun rol in de Vlaamse Beweging bespreekt. Aangezien 

deze twee ballingen in verband stonden met andere (prominente) ballingen, kan er een 

oordeel geveld worden over de invloed van de ballingen in z’n algemeenheid op de 

Vlaamse Beweging. Onder meer door gebruik te maken van veelal originele 

briefwisselingen tussen beide hoofdpersonen en anderen, kan dit bredere beeld 

gegenereerd worden. Dit onderzoek zal antwoord geven op de hypothese dat de rol van 

de ballingen in de Vlaamse Beweging groter is dan tot op heden is aangenomen. 

Onderzoek naar beide elementen en hun interactie geeft vervolgens een 

interessant inzicht in de ontwikkeling van de Vlaamse Beweging. Er lijkt bijvoorbeeld een 

rechtstreekse relatie te zijn tussen enerzijds de groei van het Vlaamse nationalisme en 

de grote ontevredenheid onder Vlamingen en anderzijds de amnestiekwestie.9 Was dat 

ook echt zo? En waarom heeft de problematiek rondom het verkrijgen van amnestie 

tientallen jaren kunnen duren? Hoe ontwikkelde de Vlaamse Beweging zich tijdens het 

interbellum en belangrijker nog waarom was dat zo? Hieruit komt de volgende centrale 

vraagstelling voort: Wat was de invloed van de amnestiekwestie op de ontwikkeling van 

de Vlaamse Beweging in het interbellum en welke rol speelden Karel Heynderickx en 

Jozef Van den Broeck hierin? Onder ‘ontwikkeling van de Vlaamse Beweging’ wordt 

verstaan enerzijds de groei en invloed van de organisaties en personen binnen de 

beweging, de toename of afname van radicale en/of gematigde stromingen en ideeën, de 

behaalde resultaten van de verschillende actoren en anderzijds veranderingen op sociaal 

                                          
8 ‘De raad van Vlaanderen’ was tijdens de Eerste Wereldoorlog formeel de bestuurder van het Vlaamse land 
maar stond onder strikt Duits toezicht.  
9 H.J. Elias, Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging DL: Vlaamse wederopbouw in jaren van politieke onmacht en 
stijgende verwarring november 1919-december 1928 (Antwerpen 1971).  
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en cultureel gebied. In deze studie wordt eerst gekeken naar de vele actoren rondom de 

amnestiekwestie en hoe dit de ontwikkeling van de Vlaamse Beweging beïnvloedde. Met 

deze kennis wordt er dieper ingegaan op de rol van de naar Nederland verbannen 

activisten (ballingen).  
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Den kaart van België, met de twee delen Vlaanderen en Wallonië. 
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STATUS QUESTIONES 

 

Doordat Vlaanderen nog steeds zoekende is naar haar plek in het hedendaagse België, is 

de literaire belangstelling voor de Vlaamse Beweging nooit echt weg geweest. In bijna 

alle decennia na de Tweede Wereldoorlog is er belangrijke literatuur verschenen over het 

activisme, Vlaams-nationalisme, de Vlaamse Beweging, de Vlaamse ballingen in 

Nederland etc. Dit betreft voornamelijk Belgische literatuur.  

 

Stand van onderzoek 

Over de door mij geponeerde vraagstelling is geen specifieke literatuur te vinden. Enkele 

vooraanstaande handboeken gaan wel in op de algemene ontwikkeling van de Vlaamse 

Beweging; waarbij de amnestiekwestie een wezenlijk onderdeel is. Andere auteurs gaan 

juist meer de diepte in, waarbij de amnestiekwestie op een wat zijdelingse manier wordt 

behandeld. Met betrekking tot de ballingen is er nog minder specifieke literatuur 

beschikbaar. Toch is er wel een belangrijk artikel verschenen over de Vlaamse ballingen, 

al gaat Piet van Hees in dit artikel niet specifiek in op de rol van de ballingen in de 

Vlaamse Beweging.10 Over Karel Heynderickx is één belangrijk artikel bekend: Balling in 

Nederland. Een hoofdstuk uit het leven Karel Heynderickx (1918-1929) dat specifiek 

ingaat op de periode 1918-1929. Terwijl Heynderickx ook in de jaren ’30 een prominente 

rol speelde. Ook over Jozef Van den Broeck is een studie verschenen. In die studie wordt 

voornamelijk ingegaan op zijn rol als informant voor het Nederlandse staatsapparaat in 

de jaren na WO I.11  

 

Gebruikte bronnen 

Dit onderzoek is zowel gebaseerd op secundaire literatuur (handboeken, artikelen en 

internetsites) als op primaire bronnen (originele briefwisselingen, originele manifesten en 

periodieken). Het eerste hoofdstuk van mijn onderzoek (de amnestiekwestie) is 

voornamelijk gebaseerd op secundaire literatuur; echter wel bijgestaan door primaire 

bronnen. Het grootste en belangrijkste gedeelte van de voor mij relevante secundaire 

literatuur is in dit onderzoek gebruikt. Deze secundaire literatuur bevat een belangrijke 

mate van diversiteit. Er is niet alleen gebruik gemaakt van nieuwe en oude werken, maar 

ook van secundair literaire werken die ideologisch een wezenlijk andere inslag hebben. 

Met name de twee handboeken – 25 jaar Vlaamse Beweging (vier delen) en Twintig 

                                          
10 P. van Hees, ‘Vlaamse activisten als politieke vluchtelingen in Nederland tijdens het interbellum, tijdschrift 
voor geschiedenis vol. 100 (1987). 
11 Y. Geenen & A. Vrints, ‘Jozef Van den Broeck, flamingant en informant (1870-1938)’, Wetenschappelijke 
tijdingen: orgaan van de Vereniging voor wetenschap, vol. 3 (2006) 175.  
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eeuwen Vlaanderen: Deel 5 de Vlaamse Beweging – gelden als leidraad voor de  

synthese die in het eerste hoofdstuk van de amnestiekwestie wordt gemaakt.   

Het tweede gedeelte van mijn onderzoek is voor een belangrijk deel gebaseerd op 

primaire bronnen, bijgestaan door secundaire bronnen. De primaire bronnen zijn 

verkregen in drie vooraanstaande centra met betrekking tot de Vlaamse Beweging en 

Vlaams nationalisme. Allereerst is er onderzoek gedaan in het Brabants Historisch 

Informatie Centrum (BHIC) te Den Bosch. Vervolgens in het Archief, Documentatie en 

Onderzoekscentrum voor het Vlaams-nationalisme (ADVN) te Antwerpen (België). Hier 

vond een belangrijk deel van mijn onderzoek plaats, aangezien veel archiefmateriaal met 

betrekking tot de Vlaamse Beweging en Jozef Van den Broeck en Karel Heynderickx 

aanwezig was. Ook andere relevante (secundaire) literatuur werd hier aangetroffen. 

Daarnaast vond ik in het laatste centrum, het AMVC-letterenhuis te Antwerpen, ook 

belangrijk (archief) materiaal. Vooral op basis van de primaire bronnen wil ik een nieuwe 

blik op de rol van de ballingen in de Vlaamse Beweging werpen. Het gaat met name om 

het analyseren van briefwisselingen tussen enerzijds Van den Broeck en Heynderickx en 

anderzijds de personen waarmee zij in contact stonden. Daarbij gaven de manifesten, 

brochures, promotiemateriaal en periodieken een belangrijke blik op de initiatieven en 

activiteiten van de twee ballingen. Daarnaast gaf het dagboek van Jozef Van den Broeck 

een goed beeld van hem zelf en zijn omgeving. Ook beelden en illustraties zijn 

veelzeggend, enkele hiervan zijn opgenomen in deze studie. Ze geven de lezer een beter 

beeld van de persoon, problematiek en/of situatie. Er is voor gekozen niet de archieven 

van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken te raadplegen, omdat hierin 

nauwelijks stukken over de Vlaamse ballingen in zijn terug te vinden. Ook de primaire 

bronnen die inzicht geven in de Waalse kant van het verhaal zijn niet geraadpleegd. 

Informatie daarover kon grotendeels via secundaire bronnen worden achterhaald.  

 

Perspectieven onderzoek Vlaamse Beweging 

Het is van belang de verschillende perspectieven in de literatuur te achterhalen. 

Aangezien in mijn onderzoek de ontwikkeling van de Vlaamse Beweging centraal staat, 

acht ik het van belang de verschillende opvattingen over het belangrijkste keerpunt in de 

ontwikkeling van de Vlaamse Beweging hier kort op een rij te zetten. Naast het belang 

een goed inzicht te krijgen in de ‘discussie’ binnen de literatuur, geeft ‘het keerpunt’ 

inzicht in hoe er gekeken wordt naar de ontwikkeling van de Vlaamse Beweging. Welke 

aspecten zijn hierin voor de auteurs bepalend? In totaal onderscheid ik drie stromingen, 

daarbinnen zal ik ook mijn eigen positie innemen.  

De studie De Vlaamse Beweging nu en morgen legt het belangrijkste keerpunt 

(voor de Vlaamse Beweging) in het begin van de twintigste eeuw, vóór de Eerste 

Wereldoorlog. Er wordt gesteld dat de Vlaamse Beweging in deze periode, mede dankzij 
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het in 1893 ingevoerde kiesrecht, in steeds bredere lagen van de bevolking werd 

gedragen. “Het was vooral een tijd van groeiende eensgezindheid en van verruiming van 

het actieterrein.” aldus Haegendoren.12 Politiek gezien behaalde de Vlaamse Beweging 

daarentegen weinig resultaten, alleen vlak voor WO I werden enkele resultaten behaald. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan enkele colleges die in 1912 te Leuven vernederlandst 

werden. Dit werd onder andere bewerkstelligd door moties die door de verschillende 

Vlaamse provincie -en gemeenteraden waren ingediend.  

In twee andere belangrijke werken - ‘honderd jaar Vlaamse Beweging’ (Lode Wils) 

en ‘nationalisme en historiografie rondom Pieter Geyl’ (o.a. Verdoodt 64-67) – wordt het 

keerpunt later gelegd; namelijk tijdens de Eerste Wereldoorlog. Voor WO I kreeg de 

Vlaamse Beweging volgens hen wel meer aanhang in de verschillende volkslagen, maar 

op politiek vlak had de partij nauwelijks iets in te brengen. Tot 1914, aldus Lode Wils, 

streefde de Vlaamse Beweging alleen naar een subnatie binnen België. De Eerste 

Wereldoorlog bracht hier een onomkeerbare verandering in; de Vlamingen wilden nu 

meer. Men eiste bijvoorbeeld gelijkheid door territoriale eentaligheid. De Eerste 

Wereldoorlog bevorderde het Vlaamse bewustzijn sterk en, belangrijker nog, de oorlog 

radicaliseerde een belangrijk deel van de Vlaamse Beweging.13 Verdoodt stelt dat de 

Vlaamse Beweging in de eerste helft van de twintigste eeuw aan de noodzakelijkheid van 

de Belgische staatsvorm gaat twijfelen. Dit kwam vooral door de groeiende tegenstelling 

tussen de radicalen en minder radicalen binnen de Vlaamse Beweging; een tegenstelling 

die volgens hem is ontstaan in en na de Eerste Wereldoorlog.14  

Elias legt de ommekeer van de Vlaamse Beweging meer in een specifiek uitvloeisel 

van de Eerste Wereldoorlog. Hiermee doelt Elias op de voortdurende amnestiekwestie (de 

vervolgingen van de Vlaamse activisten vlak na WO I) en vooral de daaruit 

voortvloeiende Bormsverkiezing15 van 9 december 1928. In deze Bormsverkiezing uitten 

de Vlamingen op massale en symbolische wijze hun onvrede, met name over de 

amnestiekwestie. Een citaat van Elias zelf kan zijn standpunt het best illustreren: “Het 

vraagstuk van de amnestie zou een etterende wonde blijven in de Belgische politiek en 

herhaaldelijk tot heftige staatbetogingen en tot politieke crisissen leiden. Het was meer 

dan een agitatie van de Vlaamse ontevredenheid en de bom zou uiteindelijk barsten te 

Antwerpen, bij de Bormsverkiezing van 9 december 1928, die een keerpunt werd in de 

geschiedenis van de Vlaamse Beweging.”16 De Bormsverkiezing maakte aan de Walen en 

de Belgische politiek duidelijk dat de Vlaamse Beweging uitgegroeid was tot een 

                                          
12 Haegendoren, De Vlaamse Beweging nu en morgen, 51.  
13 L. Wils, Honderd jaar Vlaamse Beweging (Leuven 1985) 303. 
14 F. W. Lantink, ‘Nationalisme en historiografie: rondom Pieter Geyl: afscheidsbundel voor Piet van Hees’, 
Utrecht Historisch Cahier, 24 (Utrecht 2003) nr. 4 pag. 65-68.  
15 ‘Bormsverkiezing’ is de verkiezing van August Borms als kamerlid te Antwerpen, terwijl hij eigenlijk helemaal 
niet gekozen kon worden. In hoofdstuk 1 wordt hier verder op ingegaan.  
16 Elias, Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging DL 1, 256. 
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beweging die grote steun genoot onder de bevolking; in heel België was nu duidelijk dat 

de Vlaamse Beweging niet meer genegeerd kon worden.  

Zelf lig ik het meest in lijn met Elias die de amnestiekwestie en de daarmee in 

verband staande Bormsverkiezing als een waar keerpunt ziet. Er zijn enkele sterke 

argumenten aan te voeren tegen de eerste stroming binnen de literatuur. De invloed van 

de Vlaamse Beweging was niet significant genoeg om de periode voor WO I als hét 

keerpunt te zien. Pas na de Eerste Wereldoorlog slaagde de Vlaamse Beweging er op 

grote schaal in de Vlaamse bevolking achter zich te scharen. De tweede stroming is een 

te brede benadering; de Eerste Wereldoorlog omvat zeer veel ontwikkelingen en 

aspecten die van invloed waren op de Vlaamse Beweging. De amnestiekwestie is 

bijvoorbeeld ook een uitwas van de Eerste Wereldoorlog. Maar na de Eerste Wereldoorlog 

kreeg de amnestiekwestie zijn eigen karakter en werd het een op zichzelf staand 

gebeuren dat de Vlamingse Beweging sterk beïnvloedde. Het was niet de Eerste 

Wereldoorlog die de Vlamingen massaal achter de Vlaamse Beweging kreeg, dit gebeurde 

pas bij de amnestiekwestie. De Bormsverkiezing is hiervan een pakkend voorbeeld. Ruim 

83.000 Antwerpenaren gaven blijk van hun verbittering over het uitblijven van de 

amnestiekwestie en Vlaamse emancipatie.17 Daarnaast werd tijdens en vlak na de Eerste 

Wereldoorlog de Belgische staat maar door een kleine groep binnen de Vlaamse 

Beweging ter discussie gesteld. Echter naarmate de amnestiekwestie voortsleepte en 

helemaal na de Bormsverkiezing van 1928, werd aansluiting bij Nederland of het vormen 

van een onafhankelijke federatie (dus los van België) een gangbare gedachtegang binnen 

de Vlaamse Beweging. Daarnaast radicaliseerde de Vlaamse Beweging pas echt tijdens 

het interbellum en in mindere mate door de Eerste Wereldoorlog. 18 In de Eerste 

wereldoorlog radicaliseerde de met de bezetter samenwerkende activisten, maar dit was 

nog een relatief kleine groep. De door de amnestiekwestie mogelijk gemaakte 

rehabilitatie van de Vlaamse ballingen zorgde in het interbellum voor een sterker en 

breder gedragen radicaal geluid in de Vlaamse Beweging. De harde repressie van de 

Belgische overheid ten opzichte van de activisten en de daaropvolgende roep voor 

amnestie zorgde ervoor dat de Vlaamse Beweging breed werd gedragen door het 

Vlaamse volk. Pas aan de vooravond van WO II leek heel Vlaanderen ‘gewonnen’ voor de 

Vlaamse Beweging. Zonder de amnestiekwestie en Bormsverkiezing zou dat veel langer 

hebben geduurd.19  

Los van de discussie in de literatuur is het van belang te realiseren dat sommige 

auteurs hun eigen ideologisch/politieke inzichten in hun werken bewust of onbewust 

verweven. Dit is relevant in een onderzoek als deze waarbij thema’s als nationalisme, 

onafhankelijkheidsstreven etc. op de voorgrond staan en ideologieën de objectiviteit van 

                                          
17 Elias, Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging DL 1, 177-199.  
18 Roosbroeck, Twintig eeuwen Vlaanderen, 221-227. 
19 Ibidem, 398. 
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de auteur in gevaar brengen. Ondanks, of misschien wel juist omdat het handboek van 

Elias als leidraad voor mijn synthese geldt, is het relevant meer over een dergelijk auteur 

te weten te komen. In dit geval is het van belang te weten dat Elias is afgewezen voor de 

leerstoel van moderne geschiedenis en rechtsgeschiedenis te Leuven, door zijn Vlaams-

nationalistische overtuiging.20 Met dergelijke informatie kunnen boeken zoals de zijne op 

een betere en genuanceerdere manier geanalyseerd worden.  

 

 

                                          
20 J. Elias, Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging DL 1. 
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HOOFDSTUK 1: DE AMNESTIEKWESTIE  

 

De Belgische regering voerde vlak na de Eerste Wereldoorlog een sterke anti-Vlaamse 

koers, waarvan vooral de activisten het slachttoffer werden. Ook de Vlamingen zelf 

veroordeelden in deze tijd de collaboratie van de activisten met de Duitsers.21 Echter 

binnen enkele jaren zou het sentiment in Vlaanderen, in het voordeel van de activisten, 

omslaan. Hoe kan dit verklaard worden? En hoe ging de Vlaamse Beweging om met het 

gedwongen vertrek van de activisten na WO I? Kwam er meer ruimte voor een 

gematigder geluid of bleef het activistische gedachtegoed een dominante rol spelen 

binnen de Vlaamse Beweging? Wat was precies de rol van de amnestiekwestie in de 

ontwikkeling van de Vlaamse Beweging? De gevolgen van de Eerste Wereldoorlog en de 

amnestiekwestie brachten al snel grote veranderingen met zich mee.  

 

1.1: Nasleep Eerste Wereldoorlog tot aan Bormsverkiezing: 1918-1928. 

 

De jacht op de activisten 

Het activisme moest, na de nederlaag van de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog, snel 

het veld ruimen. Na WO I schafte het Belgische leger onmiddellijk alle maatregelen af die 

de bezetter in samenwerking met de activisten hadden genomen.22 Diploma’s van de 

onderwijzers en onderwijzeressen uit 1917 en 1918 werden bijvoorbeeld waardeloos, 

alleen omdat die door het Vlaamse ministerie van Wetenschappen en Kunsten was 

uitgereikt. De Duitsers namen, zoals beloofd aan de activisten, in het vredesverdrag van 

Versailles een passage op over amnestie voor allé Belgen.23 Daaronder vielen dus ook de 

activisten. In de praktijk werd de bepaling echter niet toegepast; de Belgische regering 

interpreteerde de clausule heel anders. Enkele jaren later zou de clausule de Belgische 

regering met grote (juridische) problemen opzadelen; hierover meer in hoofdstuk 2. Hier 

wordt later uitgebreider op terug gekomen. In plaats van het schenken van gratie 

werden de Vlaamse radicalen het mikpunt van het Belgische staatsnationalisme, dat 

sterk anti-Vlaams was. Hierdoor werden vele activisten veroordeelden en kregen de 

doodstraf of levenslang. Alle vonnissen bij elkaar genomen tellen we maarliefst 268 

veroordelingen, 168 bij verstek en 45 doodstraffen.24 De meeste doodstaffen of 

levenslang waren voor de leden van de raad van Vlaanderen. In totaal werden de 

activisten “beloond” met ruim 1500 jaar aan gevangenisstraffen. Verder kregen de 

meeste veroordeelden ook een hoge boete opgelegd, verloren zij hun burgerrechten en 

                                          
21 Haegendoren, De Vlaamse Beweging nu en morgen, 58-59. 
22 Vanacker, het activistische avontuur, 462.  
23 De amnestie in het vredesverdrag van Versailles en in andere tractaten: oorkonden = L’ Amnestie dans le 
traite de Versailles [etc.] (1922).  
24 Vanacker, Het activistische avontuur, 475.  
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werden andere administratieve sancties opgelegd.25 Sommige Vlamingen werden zelfs 

opgepakt zonder dat daar een gegronde of rechtmatige reden achter zat. Een sprekend 

voorbeeld hiervan de veroordeling van de activist De Vreese. Hij werd in 1919 

veroordeeld wegens diefstal van boeken, hout en kolen uit de bibliotheeken, op basis van 

dat vonnis eiste België dat Nederland hem zou uitleveren.26 De willekeurige, 

onrechtmatige en harde straffen lieten een enorme indruk achter op de Vlamingen. 

Uiteindelijk is er geen enkele doodstraf daadwerkelijk uitgevoerd.27 De paus voorkwam 

twee doodstraffen en de andere ter doodveroordeelde activisten hadden reeds de benen 

genomen naar het buitenland; veelal Nederland of anders Duitsland.  

 

 
Spotprent van Borms. 

 

 

De veranderende beeldvorming rondom de activisten 

Ondanks het feit dat de Vlamingen lang niet zo fel tegen de activisten tekeer gingen als 

de Franskiljonisten, stonden vele Vlamingen afkeurend ten opzichte van het activisme. 

Bijvoorbeeld het ‘Centraal Propagandabureel voor de eenheid van België’ riep alle Belgen 

op “zich hardnekkig te weren tegen alle openlijke en verborgen verraad der activisten die 

door Duitschland mild met goudmarken worden ondersteund.”28 In de daaropvolgende 

jaren, 1919-1922, werd het activisme echter steeds milder en milder beoordeeld door de 

Vlaamingen.29 Hoe kan deze verandering verklaard worden?  

                                          
25 Wils, Honderd jaar Vlaamse Beweging, 180. 
26 Vanacker, het activistische avontuur, 472. 
27 Ibidem, 475. 
28 De raad van Vlaanderen, Het activisme tijdens en na de oorlog (Antwerpen192x). 
29 Roosbroeck, Twintig eeuwen Vlaanderen, 168-169. 
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Ten eerste maakte de Belgische koning, die groot aanzien genoot in heel België, 

een hoopvolle belofte. Hij beloofde, in zijn troonrede vlak na WO I, “gelijkheid in rechte 

en in feite”. Maar de Vlamingen kregen niks van dit alles; zoals we eerder lazen werden 

alle pro-Vlaamse maatregelen tijdens de Eerste Wereldoorlog teruggedraaid, ook werden 

collaborerende Vlamingen harder bestraft dan de collaborerende Walen (hierover later in 

het onderzoek meer) en nam de Franstaligen invloed eerder toe dan af. In plaats van 

gelijkheid kwam er juist een sterk anti-Vlaamse (Belgische) nationalisme.30 Dit sentiment 

ontstond doordat het prestige van de Franse overwinning de suprematie van het Frans in 

België in de hand werkte, de vervlaamsingspogingen van de activisten tijdens WO I tot 

grote woedde leidde en doordat er grote weerzin tegen Duitsland was. Dit waren de 

voornaamste redenen voor dit anti-Vlaamse sentiment. Daarnaast voelden de Vlaamse 

soldaten, die terug kwamen van het ‘ijzer’ front31, zich daar zwaar miskend. Zij werden 

veelal niet gewaardeerd en zelfs geminacht om hun Vlaamse taal en cultuur. Deze 

voormalig frontsoldaten genoten veel aanzien in Vlaanderen en zouden een belangrijke 

rol binnen de Vlaamse emancipatiestrijd gaan spelen. Uit de genoemde frustratie aan het 

‘front’ is de weinig verrassende naam ‘Frontpartij’ voortgekomen.32 De Frontpartij was 

een Vlaams-nationalistische partij, fel anti-militaristisch, democratisch en links 

georiënteerd. De voornaamste spreekbuizen waren het Antwerpse dagblad De Schelde, 

het weekblad De Ploeg en het dagblad Ons Vaderland. Van groter belang voor de 

omzwaai was de zwaarte van de vervolgingen, die door nagenoeg alle Vlamingen als zeer 

onrechtvaardig werd beschouwd. Een citaat van Elias kan dit punt verder illustreren:  

 

Voor een generatie die de getallen heeft leren kennen van de slachtoffers in de concentratiekampen en bij de 

uitmoording van de Joden, die in eigen land de arrestatie beleefde van meer dan honderdduizend burgers, die de 

weerklank heeft gehoord van de uitmoording in Frankrijk en Italië, in Tsjecho-Slowakije en in Joegoslavië, schijnt 

het aantal in ieder geval belachelijk klein. Ook het aantal veroordelingen die volgden in de jaren 1919-1922 

verzinkt daarbij in het niet. Voor de tijdgenoten was het echter een schrikbewind en men zou er zeer vlug de 

openbare mening in Vlaanderen kunnen door in beroering brengen om een campagne voor amnestie in te 

zetten.”33  

 

In totaal werden er duizenden Vlamingen vervolgd. Ten eerste werden vele van de naar 

Nederland en Duitsland uitgeweken activisten ter dood veroordeeld of kregen levenslang 

omdat zij niet aanwezig waren bij hun berechting. Degenen die wel in België bleven, 

zoals August Borms (1878-1946), werden zwaar bestraft omwille van collaboratie. 

Andere activisten werden bijvoorbeeld gestraft omwille van verklikking. Borms was 

tijdens en na de Eerste Wereldoorlog een van de kopstukken binnen het activisme. Hij 

                                          
30 Haegendoren, De Vlaamse Beweging nu en morgen, 58. 
31Tijdens WO I werd het grootste gedeelte van België veroverd, het Belgische leger hield alleen stand in de 
kuststreek, achter de rivier de IJzer. Dit stuk werd ‘het IJzerfront’ genoemd. Waarna de ijzerbedevaart en 
ijzertoren etc. zijn vernoemd.  
32 Lantink, Nationalisme en historiografie, 66.  
33 Elias, Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging DL 1, 181. 
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groeide in het interbellum uit tot het symbool voor de amnestiebeweging en de Vlaamse 

onverzettelijkheid. De geruchtmakende rechtzaken, met name de zaak tegen de activist 

Borms sprak tot de verbeelding van het Vlaamse publiek en versterkte de roep voor 

amnestie.34   

 

 
Een Vlaamse betoging ten gunste van de amnestie. 

 

Al bij het begin van de activistische vervolgingen, kwamen er protesten vanuit de 

Vlaamse samenleving; de katholieke krant De standaard bijvoorbeeld veroordeelde de 

harde repressie meteen. De verontwaardiging en protesten richten zich op de enorm 

strenge en zware veroordelingen; maar vooral ook op de ongelijke berechtingen van de 

Vlaamse collaborateurs (activisten) in vergelijking met de Waalse! De Vlaams-

socialistische politicus Camille Huysmans (1871-1968), stelt het als volgt: “als men de 

aktivisten achter slot en grendel zette, dit dan ook diende te gebeuren met anderen.”35 

Dat gebeurde echter niet.  

Huysmans, en met hem vele andere Vlamingen, verdedigden niet zozeer de 

activisten, maar zij beklaagden zich over het Belgische systeem van repressie. De Walen 

werden veel lichter gestraft en gingen soms zelfs geheel vrijuit. Kortom de Vlamingen 

voelden zich achtergesteld en gediscrimineerd. Dus het ging hier niet zozeer om het 

betuigen van solidariteit aan de activisten, maar om wat te doen aan het onrechtvaardige 

rechtssysteem.36 De ongelijke behandeling ging symbool staan voor Vlaanderen versus 

Wallonië, voor de repressie tegen de Vlaamse emancipatiestrijd en het tegengaan van de 

                                          
34 Willemsen, Het Vlaams-nationalisme 1914-1940, 76.  
35 Elias, Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging DL 1, 247. 
36 Roosbroeck, Twintig eeuwen Vlaanderen, 115-116. 
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toenemende invloed van de Franskiljonisten. Borms, de verpersoonlijking van het 

onrecht in de amnestiekwestie, stond symbool voor de Vlaamse vastberadenheid, kracht 

en doorzettingsvermogen. Het animo voor de strijd van de Vlaamse Beweging voor meer 

Vlaamse rechten groeide hiermee; zowel electoraal gezien als in protestacties of 

anderzijds kwam dit tot uiting.37  

 

Splitsing in Vlaamse Beweging en de amnestiekwestie 

Al tijdens de Eerste Wereldoorlog was er binnen de Vlaamse Beweging een splitsing waar 

te nemen; na de oorlog zou dit niet anders zijn. Vlak na WO I trachtte de gematigde  

Frans Van Cauwelaert (1880-1961)38 de twee stromingen - de gematigde en radicalere 

stroming – bij elkaar te brengen. Hij bood de leiders van de radicale vleugel, die zich 

verenigd hadden in de Frontbeweging, verkiesbare plaatsen op de katholieke Kamerlijst 

aan.39 Dit werd echter afgeslagen en in 1919 werd de nieuwe politieke partij ‘de 

Frontpartij’, voortkomend uit de Frontbeweging, opgericht. Vanaf dat moment bleven de 

twee stromingen de Vlaamse Beweging beheersen. De amnestiekwestie maakte deze 

scheiding alleen maar resoluter. De Frontpartij eiste meer en radicalere actie; de 

gematigden handelden in hun ogen te passief.40 Het na te streven doel verschilde 

nauwelijks van elkaar, immers beiden eisten volledige amnestie voor de activisten, maar 

de manier waarop verschilde sterk. De amnestiekwestie herbevestigde dus de scheiding 

binnen de beweging, hiermee beïnvloedde de amnestiekwestie de ontwikkeling (richting) 

van de Vlaamse Beweging.  

 

Rehabilitatie van de activisten in Vlaanderen 

In 1919 was het officiële standpunt van de Frontpartij ten opzichte van het activisme en 

het proces van de prominente activist Borms nog het volgende:  

 

“Het Vlaamsche front is het niet eens met de politiek van Borms en geestverwanten. We verwijten hem niet, 

dat hij het Vlaamsche volk boven den Belgischen staat gesteld heeft, wel dat hij door zijne onbezonnenheid 

Vlaanderen gevaar liet lopen om, verlost van het franskiljonsche juk, te vallen onder den nog veel noodlottigere 

greep van de Pruisische macht… In dit proces staan twee schuldigen tegenover elkaar: Borms en de Belgische 

regeering. Over deze twee moet het Vlaamsche volk uitspraak doen. België is echter de grootere schuldige, die 

de wetten uitspreekt om de minder schuldigen te doen veroordelen.”41  

 

Maar de Frontpartij nam, net al vele Vlamingen, een steeds gematigder standpunt in ten 

opzichte van de activisten. In de periode 1919-1921 kwam er steeds meer contact tussen 
                                          
37 Elias, Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging DL 1, 254. 
38 Van Cauwelaert was katholiek kamerlid die zich hartstochtig inzette, vooral in de politiek, voor de Vlaamse 
zaak; waarbij hij door de Vlaams-nationalisten vaak werd beschuldigd van te passief gedrag. Hij was van 1921-
1932 burgermeester van Antwerpen en speelde onder meer een belangrijke rol in de amnestiekwestie ten tijde 
van het interbellum; J. Delue, Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (1973) 218-219. 
39 Elias, Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging DL 1, 259. 
40 Roosbroeck, Twintig eeuwen Vlaanderen, 171.  
41 Ibidem, 169. 
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de activisten en de Frontpartij.42 De Frontpartij zette de amnestiekwestie in haar 

programma en zorgde dat het op de politieke agenda bleef staan. Naarmate de publieke 

opinie ook steeds meer achter de roep om amnestie ging staan, konden de tegenstanders 

steeds moeilijker de oproepen van de Frontpartij negeren. De invloed van de activisten 

op de Vlaamse Beweging, sterk geruggensteund door alle commotie rondom de 

amnestiekwestie, nam alsmaar toe; zowel binnen als buiten de Frontpartij. Het weekblad 

De Ploeg werd voor de activisten opengesteld, hierin konden de activisten hun 

opiniërende stukken kwijt. Daarnaast speelde het activistische weekblad Vlaanderen een 

steeds belangrijkere rol in de Vlaamse Beweging. Vlaanderen ontstond uit een 

samenwerking tussen activistische vluchtelingen in Nederland (onder leiding van Josué 

De Decker) en Vlaams-nationalisten uit België en was dé spreekbuis voor de Vlaamse 

activisten in Nederland.43 De toenemende activistische invloed was van groot belang voor 

de ontwikkeling van de Vlaamse Beweging. Immers de Vlaamse Beweging kreeg steeds 

meer te maken met het activistische gedachtegoed. Dit zorgde voor een radicaler geluid 

binnen de Beweging.44 

Ook de gematigde stroming binnen de Vlaamse Beweging (onder leiding van Van 

Cauwelaert) sprak zich begin jaren twintig steeds sterker uit voor het verkrijgen van 

amnestie. Deze veranderende beeldvorming had een belangrijke weerslag op de Vlaamse 

Beweging zelf. Immers de Vlaamse Beweging voelde zich in haar streven voor de 

Vlaamse zaak geruggensteund door verschillende steeds groter wordende groepen vanuit 

de Vlaamse samenleving. Deze steun resulteerde in concrete acties.  

 

Pro-amnestie acties 

Aan het einde van 1920 stelde De Schelde, de spreekbuis van de Frontpartij, als één van 

de eersten de eis van volledige amnestie. Verschillende amnestie comités werden 

opgericht, die zich in zetten om volledige amnestie voor alle vervolgende activisten te 

verkrijgen. Het Dames komitee van Mevrouw Pil van Gastel en het ‘comité ter 

bevordering van amnestie’ zijn hier voorbeelden van.45 In 1921 werd een motie voor 

amnestie door maarliefst 57 bonden getekend; waaronder bijvoorbeeld het Algemeen 

Vlaamsch Verbond. Deze motie was bedoeld voor de Belgische regering.46 Verder werden 

verschillende brochures uitgegeven en het Antwerpse Dames komitee voor amnestie 

trachtte de internationale publieke opinie erbij te betrekken; zo ontstonden er vele 

initiatieven ten faveure van de amnestiekwestie. Al deze comité´s deelden niet zozeer 

het activistische gedachtegoed, maar waren er wel van overtuigd dat er volledige 

                                          
42 J. Elias, Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging DL 2: Vlaamse wederopbouw in jaren van politieke onmacht en 
stijgende verwarring: november 1919 (Antwerpen 1971) 41. 
43 Wils, Honderd jaar Vlaamse Beweging, 156 en 207.  
44 Elias, Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging DL 2, 119. 
45 Elias, Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging DL 1, 254. 
46 Ibidem, 246, 254 en 255. 
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amnestie moest komen. Het eerste resultaat, hoe beperkt ook, bleef niet uit. Tussen 

1920 en 1923 werden de straffen van de meeste activisten verlicht. Verder nam de 

Kamer een wet aan die amnestie verleende aan deze oud-soldaten. Zij, die voor militaire 

misdrijven tot vele jaren gevangenisstraf werden veroordeeld, kwamen in 1921 vrij.47 

 

 
         Gerechtigheid geëist voor de activisten. 

 

Amnestiekwestie en Noord-Nederland 

De Belgische nationalisten waren, vlak na de grote oorlog, niet alleen actief in het 

‘schoonvegen’ van Vlaanderen maar ook Nederland kreeg er flink van langs. De Belgen 

vonden dat Nederlands-Limburg en Zeeuwsch-Vlaanderen bij België moesten horen; het 

was noodzakelijk om zich te kunnen verdedigen tegen een mogelijk nieuwe Duitse 

aanval. Dat Nederland geen afstand wenste te nemen van haar eigen territoria zal 

niemand verbazen. De Belgen hebben uiteindelijk ook geen enkel stuk territorium 

verkregen, al heeft Nederland alle zeilen moeten bijzetten om de internationale 

gemeenschap (vooral Engeland, Frankrijk en de VS) voor zich te winnen.48 Door de 

annexionistische Belgische aanspraken, plus het latere Frans-Belgisch militaire verdrag, 

konden de naar Nederland uitgeweken activisten sympathie voor hun zaak in Nederland 

kweken. Hierdoor kreeg deze groep meer bewegingsvrijheid om vanuit Nederland te 

strijden voor hun (Vlaamse) amnestiezaak. Nederland kwam sympathieker tegenover 

Vlaamse strijd te staan; al stond het overgrote gedeelte van de Nederlanders 

onverschillig ten opzichte van alles wat de Vlaamse kwestie te maken had. Ook de 

Nederlandse politiek had weinig belangstelling voor de Vlaamse zaak.49  

                                          
47 Roosbroeck, Twintig eeuwen Vlaanderen, 116. 
48 Colloquium over de geschiedenis van de Belgisch-Nederlandse betrekkingen tussen 1815 en 1945 (Gent 
1982) 376-378. 
49 Roosbroeck, Twintig eeuwen Vlaanderen, 119. 
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Borms standvastige houding 

De meeste activisten kregen tussen 1920-1923 strafverlichting. Bijvoorbeeld de activist 

Herman Vos werd eind 1920 vrijgelaten, hij had oorspronkelijk drie jaar gevangenisstraf. 

Ook de gevangenisstraf (van 10 jaar) van een andere activist, Lodewijk Dosfel (1881-

1925), werd opgeheven. August Borms en Antoon Jacob (1889-1947) mochten ook vrijuit 

gaan, bij hen werd echter de voorwaarde van ‘politieke non-activiteit’ gesteld. Hier 

gingen zij niet mee akkoord en bleven in gevangenschap. 

 

 
          Borms de hoop van Vlaanderen.     

 

Zij eisten volledige amnestie, dus zonder voorwaarden; principieel rechtherstel. Hun 

standvastige houding, hun veroordeling en gevangenschap zouden uitgroeien tot 

symbolen van de Vlaamse onderdrukking.50 Vooral Borms stond symbool voor de 

Vlaamse strijdvaardigheid en onverzettelijkheid. Om Borms en andere martelaren te 

steunen, werd het zogenoemde ‘martelaarsfonds’ of ‘Bormsfonds’ opgericht. Hiermee 

werd geld ingezameld om Borms en zijn gezin te ondersteunen. Naast dat de steun 

praktische doeleinden kende, had het vooral een symbolisch doel; namelijk te laten zien 

dat Vlaanderen haar rots in de branding steunde.51 De hele culte rondom Borms heeft 

een belangrijke rol gespeeld in het overreden van de Vlaamse publieke opinie voor de 

amnestiezaak. Verder vormde het een belangrijke stimulans voor de verdere groei van 

de Vlaamse Beweging.”52  

                                          
50 Roosbroeck, Twintig eeuwen Vlaanderen, 170 en 201. 
51 S. Ed, Dr. August Borms voor het gerecht (Antwerpen 1919) 412-413 
52 Vanacker, het activistische avontuur, 476. 
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Politieke en culturele initiatieven 

Ook op politiek gebied werden nieuwe initiatieven ontplooid ten faveure van de 

amnestiezaak. In december 1924 dienden Van Cauwelaert (katholieke partij), Huysmans 

(socialistische partij) en Boedt (liberale partij) een wetsvoorstel in. Deze werd in 1926, 

zij het in gewijzigde vorm, overgenomen. De wet hield in dat iedere activist een 

aanvraag ter revisie van zijn zaak kon indienen, zolang hij nog niet met de rechter in 

aanraking was gekomen.53 Maar de meerderheid van de Belgische politieke partijen 

wensten geen volledige amnestie en dus bleef de amnestiekwestie onopgelost. Er was 

een kleine stap gezet richting volledige amnestie, maar erg bevredigend vonden de 

Vlamingen het allemaal nog niet. Hierdoor zette steeds mensen zich in voor de 

amnestiezaak. Hoe langer deze zaak onopgelost bleef, hoe groter het Vlaamse 

ongenoegen jegens de Belgische staat. Zowel in cultureel als in politiek opzicht was de 

Vlaamse opmars, gestimuleerd door het toenemend anti-Belgische sentiment, te merken.  

De sterke roep voor amnestie vertaalde zich in het feit dat na 1922 vele Vlaamse 

culturele organisaties werden opgericht en/of een bloei doormaakte. Cultuurfondsen 

zoals het Davidsfonds zijn hier een goed voorbeeld van. In 1925 overtrof het voor het 

eerst het leden aantal (13.355) van voor de Eerste Wereldoorlog en in 1932 zou het 

Davidsfonds maarliefst 75.648 leden kennen; een spectaculaire groei.54 De 

amnestiekwestie, als belangrijke stuwende kracht in de Vlaamse Beweging, maakte dit 

mogelijk. Immers zonder de amnestiekwestie zouden vele Vlamingen minder bewust zijn 

van hun culturele (Vlaamse) achtergrond en Nederlandse taal. Verder zorgde de kwestie 

ervoor dat de Vlaamse identiteit sterker naar voren kwam, daarbij geholpen door sterke 

anti-Vlaamse geluiden van de Franskiljonisten. Het Davidsfonds drong in 1926 bij de 

regering aan op een wetsontwerp voor amnestie. Ook het bestuur van de Vlaamsche 

vereniging voor letterkundigen en het Willemsfonds drongen aan op amnestie (eind 

1926) en zo zetten vele organisatie zich op hun eigen manier in. (zie bijlage 1.1). Maar 

ook de provinciale raden van Vlaanderen namen moties voor amnestie aan en niet te 

vergeten de honderden Vlaamse gemeentes.55 Al deze organisaties fungeerden als 

pressiegroepen, die indirect invloed uitoefenden op de politiek en de Belgische regering.  

Electoraal gezien ging het de Vlaamse nationalistische partijen (waaronder de 

Frontpartij en een aantal kleinere katholiek-nationalistische partijen) voor de wind na WO 

I. We bekijken hier kort de groei van de Vlaamse nationalisten in de verschillende 

Belgische verkiezingen van 1919 tot 1929. In 1919 werd 5,2 % van de stemmen 

binnengehaald, in 1921 was dit 6,05 % en in 1925 liep de winst verder op tot 7,72% en 

                                          
53 Roosbroeck, Twintig eeuwen Vlaanderen, 201. 
54 Elias, Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging DL 2, 157. 
55 Ibidem, 186. 
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1929 werden maar liefst 11,65% van de Vlaamse stemmen binnengehaald.56 Vooral de 

toenemende ontevredenheid over het uitblijven van resultaten, frustratie rondom de 

anti-Vlaamse behandeling (met de amnestiekwestie als blikvanger) en een groeiend 

Vlaams bewustzijn kunnen als voorname oorzaken voor de stijging aangewezen worden. 

De groei van de Vlaams-nationalistische partijen is een belangrijke ontwikkeling in de 

Vlaamse Beweging; het is een belangrijke factor in het toenemende belang van de 

Vlaamse Beweging. 

 

De amnestie clausule uit het verdrag van Versailles  

In 1927 werd de aanval op de Belgische overheid ingezet. De naar Nederland gevluchte 

activist Alfonds Jonckx (1872-1953) en Karel Heynderickx brachten de in vergetelheid 

geraakte amnestie clausule uit het verdrag van Versailles weer volop in de aandacht. De 

clausule bepaalde:  

 

”Dans toutes les territoires évacues par l’ennemi, toute évacuation des habitants sera interdite; il ne sera 

apporte aucun dommage ou préjudice a la personne on a la propriété des habitants. Personne ne sera poursuivi 

pour délits de participation à des mesures de guerre antérieures a la signature de l’amnestie.”57   

 

Het belangrijkste punt uit de clausule was dat niemand vervolgd mocht worden voor 

delicten van deelname aan oorlogsmaatregelen (o.a. collaboratie). Jonckx (e.a.) 

concludeerde middels het vergelijken van verschillende teksten dat de Duitsers, bij de 

wapenstilstand van Compiègne, een amnestieclausule hadden opgenomen die specifiek 

van toepassing was op de activisten. Deze werd overgenomen in het verdrag van 

Versailles en door de Belgische staat geaccepteerd en aangenomen. Op basis hiervan 

hadden de activisten niet vervolgd mogen worden. In de door Jonckx uitgebrachte 

brochures, in verscheidene artikelen of anderszins telde hij vast dat de Belgische 

overheid haar eigen wetgeving op deze clausule niet had toegepast. Het Belgische 

parlement hoefde dus niet langer over de amnestie te stemmen of te debatteren, het 

moest gewoon het verdrag van Versailles ten uitvoer brengen.58 Ondanks redelijk wat 

sceptische reacties, ook bij de Vlaamse nationalisten, begon zijn stellingname vanaf 1929 

aan kracht te winnen. In 1929 werd zijn argument voort het eerst in de Belgische politiek 

naar voren gebracht.59 In 1931 brak er een heftige discussie uit tussen Tweede Kamerlid 

Hermans en andere parlementsleden; hierin wees hij op de onrechtvaardigheid van het 

Belgische handelen en beriep zich met name op de clausule in het verdrag van 

                                          
56 Elias, Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging DL 3: de verovering van de grote taalwetten en het groeiende 
radikalisme in Vlaanderen december 1928/ mei 1936 (Antwerpen 1972) 17. 
57 BE ADVN, Archief Karel Heynderickx, AC 452, D 1960 (1/4): briefwisseling tussen Jan Wannyn aan 
Heynderickx, 15 augustus 1935. 
58 A. Jonckx, De amnestie van compiegne (Den Haag 1927).  
59 J. Elias, Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging DL 2, 192. 
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Versailles.60 Duitsland zou zich (nog) niet mengen in deze discussie. De fragiele Duitse 

staat (de Weimarrepubliek 1919-1933) bestreed op alle mogelijke manieren het in hun 

ogen zeer onrechtvaardige verdrag van Versailles. Dit en andere problemen zoals het 

opbouwen van de economie en een stabiele democratische staat beheerste de Duitse 

politiek. Ze hadden belangrijkere dingen aan hun hoofd dan de amnestiekwestie. Hierbij 

kwam dat Duitsland op het internationale politieke speelveld klein werd gehouden. 

Interessant is dat pas onder nazi-leider Adolf Hitler de Duitsers zich gaan mengen in de 

amnestiekwestie. Het Duitsland onder Hitler manifesteerde zich in de tweede helft van de 

jaren dertig sterk op het internationale platvorm en schudde het verdrag van Versailles 

steeds meer van zich af. Dat de Duitsers een belangrijke rol gingen opeisen in de 

internationale politiek had dus ook gevolgen voor de amnestiekwestie gevoeld. Hierover 

in het tweede gedeelte van dit onderzoek meer. 

 

Internationalisering van de amnestiekwestie 

In het jaar 1928 waren de ergste schokken van de Eerste Wereldoorlog weggeëbd, de 

betrekkingen tussen de Europese landen herstelden en de internationale (westerse) 

economie liep nog voorspoedig. Een ideaal moment om de amnestiekwestie te 

internationaliseren. Enkele Vlaamse ballingen uit Nederland verstuurden een brief naar 

allerlei intellectuelen over de hele wereld, met de vraag of ze een internationaal ontwerp 

wilden ondertekenen. Dit ontwerp zou aan de Belgische kamer worden toegezonden. De 

ondertekenaars gingen akkoord met de volgende tekst:  

 

The appeal to the Belgian Chamber will run as follows: “We the undersigned, citizens of many nations, inspired 

by no unfriendly feelings towards Belgium, appeal to you, for the sake of international goodwill, to pass a 

measure of full and unconditional amnesty for Dr. August Borms and the other condemned Flemish leaders.”61 ( 

zie bijlage 1.2). 

 

In totaal tekenden bijna 200 vooraanstaande intellectuelen (met name academici en 

politici) uit vele westerse landen, het document.62 De historici Henri Pirenne (1862-1935) 

en Charles Terlinden (1878-1972), tegenstanders van het verzoekschrift, deden o.a. deze 

200 intellectuelen hun uitgave van ‘Les archives du Coneil de Flandre’ toekomen. Hierin 

keurden zij het internationale ontwerp af. Op haar beurt trachtten de schrijvers van het 

internationale verzoekschrift deze aantijgingen weer te pareren.63 Het internationale 

                                          
60 W. Hermans, Betreft het Verdrag van Versailles: interpellatie van den heer Hermans, aan de Regeering op 24 
februari 1931 (Brussel 1931) 5-31. 
61 BE ADVN, Archief Karel Heynderickx, AC 452, D 1960 (3/1): de intellectuelen die het manifest ‘the movement 
for full amnesty’ getekend hadden. 
62 Roosbroeck, Twintig eeuwen Vlaanderen, 201. 
63 Internationaal Amnestie-comite, brief aan de onderteekenaars van het internationaal verzoekschrift om 
volledige en onvoorwaardelijke amnestie voor de veroordeelde Vlaamsche nationalisten (’s-Gravenhage 1928) 
1-4. 
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verzoekschrift gaf, ondanks de tegenwerking, de Vlaamse Beweging meer slagkracht in 

de Belgische kamer.  

De Vlaamse socialisten namen na dit verzoekschrift een sterke stelling in, in het 

voordeel van de amnestie. Een vergelijkbare ontwikkeling vond plaats in de Vlaamse 

katholieke partij en de Frontpartij streed al jaren voor volledige amnestie. Echter de 

Waalse kant van de socialisten en katholieken voelde nog niks voor de algehele 

amnestie, met name het teruggeven van politieke rechten was een heikel punt voor hen. 

Dat was niet helemaal onbegrijpelijk aangezien oud-activist Herman Vos (1889 – 1952) 

bijvoorbeeld al snel na zijn vrijlating een belangrijke speler in de Frontpartij werd.64 De 

liberalen was er alles aangelegen geen complete amnestie toe te kennen. Dit alles 

mondde uit in een halfslachtig compromis, een wet die al snel de ‘uitdovingswet’ of 

‘clementiewet’ werd genoemd. Deze wet verklaarde alle straffen als vervallen. Hiermee 

kwamen alle gevangen activisten, behalve Borms, vrij. De uitgewekenen konden 

terugkeren; echter boetes, verbeurdverklaringen en dergelijke werden niet vergoed. 

Activisten met straffen van tien jaar of meer kregen zelfs hun burgerrechten niet terug.65  

Het feit dat de Vlamingen bijna tien jaar moesten wachten tot er iets van 

amnestieverlening werd ingewilligd, leidde tot toenemend ongeduld en frustraties. Ook 

deze halfslachtige amnestiewet kon dat gevoel niet weg nemen. De Vlamingen voelden 

zich al jaren miskent door de Walen; die de Vlaamse eisen voor meer gelijkheid nog 

steeds niet serieus namen. De Franskiljonistische politici bleven, zoals we net ook weer 

zagen, het volledig toekennen van de amnestie tegenhouden. De amnestiekwestie was 

het perfecte middel voor de Vlaamse Beweging om de gehele strijd voor de Vlaamse 

belangen enorme kracht bij te zetten en het Franskiljonistische verzet te breken. 

 

Bormsverkiezing  

Door een tegenstrijdigheid in de kieswet was het mogelijk dat iemand die van zijn 

politieke rechten beroofd was, toch kandidaat werd gesteld. Eind 1928 deed zich een 

unieke kans voor om deze maas in de wet uit te buiten. Het liberale kamerlid voor het 

arrondissement van Antwerpen was overleden en moest via tussentijdse verkiezingen 

worden vervangen. Met de kandidatuur van Borms, voorgedragen door de Frontpartij, 

konden de Vlamingen al hun opgekropte frustratie uiten. De kans dat Borms verkozen 

zou worden was nog groter doordat de Katholieke en socialistische partij zich afzijdig 

hielden en de zetel aan de nieuwe liberale kandidaat ‘Baelde’ lieten. Borms behaalde een 

onverwachts grote verkiezingsoverwinning en de liberale tegenkandidaat werd met 

verpletterend verschil verslagen. Borms haalde maar liefst 83.035 stemmen, wat schril af 

stak tegen de 44.410 stemmen van zijn grote concurrent. Zoals verwacht werd de 

verkiezing van Borms ongeldig verklaard; maar het signaal dat de Vlamingen afgaven 
                                          
64 Roosbroeck, Twintig eeuwen Vlaanderen, 221. 
65 Van Hees, ‘Vlaamse activisten als politieke vluchtelingen’, 408. 
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kon niet meer genegeerd worden.66 Met een stem op Borms had Antwerpen massaal voor 

de amnestie gestemd en dit was een duidelijk signaal dat de Anti-Vlaamse politiek niet 

meer getolereerd werd. De Franskiljonisten moesten vanaf nu naar de Vlamingen 

luisteren. Deze onverwachte overwinning was een ware eye-opener voor de Franstaligen. 

Voor het eerste realiseerden zij dat het Vlaamse volk zich massaal achter de Vlaamse 

Beweging schaarde en meer gelijkheid eiste.67  

De Walen begonnen de Vlaamse Beweging hierna serieus te nemen en niet meer 

te beschouwen als slechts een paar verdwaalde oproerkraaiers. De Brusselse en Waalse 

pers, die veelal minachtend naar de Vlaamse eisen hadden gekeken, begonnen nu zelfs 

begrip voor de Vlaamse eisen te krijgen. Na de Bormsverkiezing is er ook een duidelijke 

kentering in de Belgische politiek. Het politieke klimaat draaide plotseling om en wel in 

het voordeel van de Vlamingen. Ook de Belgische politici konden niet langer de eisen van 

de Vlamingen – naast amnestie was dat de volledige vernederlandsing van bestuur, 

gerecht, onderwijs en leger – negeren. Hierbij kwam dat de gematigde Vlaamse politici 

Huysmans en Van Cauwelaert nu hun eisen voor Vlaamse hervormingen konden 

doorzetten; dit was daarvoor onmogelijk gebleken.68 Al snel zouden enkele problemen 

rond bijvoorbeeld de taalwetgeving rigoureus aangepakt worden. Zoals verderop in het 

onderzoek duidelijk wordt, waren de Franskiljonisten nog niet verslagen. Het verkrijgen 

van volledige amnestie zou dan ook nog lang op zich laten wachten.  

 

1.2: Nasleep Bormsverkiezing tot de Tweede Wereldoorlog: 1929-1940. 

 

Na het succes van de Bormsverkiezing viel de Vlaamse Beweging allerminst stil: Gentse 

studenten hielden een anti-Belgische demonstratie, de IJzerbedevaarten liepen uit op 

massale Vlaams-nationalistische betogingen en er werd fel geprotesteerd tegen het 

Frans-Belgische akkoord.69 Echter het begin van de jaren dertig werden overschaduwd 

door andere vooraanstaande vraagstukken; de mondiale economische crisis en de 

Belgische buitenlandpolitiek. Pas in 1936 zou de amnestiekwestie weer op de agenda 

komen te staan.  

 

 

 

 
                                          
66 Roosbroeck, Twintig eeuwen Vlaanderen, 249. 
67 Elias, Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging DL 2, 199. 
68 Willemsen, Het Vlaams-nationalisme, 1914-1940, 189.  
69 Roosbroeck, Twintig eeuwen Vlaanderen, 273-274.  
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De nawerking van de Bormsverkiezing 

De vrijlating van Borms op 17 januari 1929, zorgde voor een euforische stemming in 

Vlaanderen.  

 

 
Huldebetoging (1929) omwille van de vrijlating van Borms 

 

De verkiezingsoverwinning van 1929 was mede aan hem te danken. Het choquerende 

effect van de Bormsverkiezing, zijn vrijlating en de daadkrachtige aanpak van de 

Vlaamse minister president resulteerde al snel in vergaande wetgeving op het gebied van 

taalgebruik in onderwijs en bestuur. Soldaten bijvoorbeeld kregen hun opleiding in hun 

eigen moedertaal.70 Deze maatregelen gingen veel verder dan de ontwerpen uit 1928 die 

eraan ten grondslag lagen. Daarnaast kwam er in alle lagen van de Vlaamse bevolking 

een discussie op gang, of Vlaanderen zich richting federalisme of zelfs een Groot-

Nederland moest gaan begeven. Dit en meer zorgde ervoor dat de jaren 1929 – 1932 tot 

een hoogtepunt van de Vlaamse strijd kunnen worden gezien.71 Dit hoogtepunt en de 

bijkomende resultaten waren niet mogelijk geweest zonder de amnestiekwestie en de 

daaruit voortkomende Bormsverkiezing. De offensieve Vlaamse Beweging doorbrak 

steeds meer het conservatisme van de Franskiljonisten. Dit werd verder versterkt “toen 

een aantal Vlaamse gemeentebesturen en vooraanstaande (niet radicalen) Vlamingen, te 

kennen gaven zich in 1930 te onthouden van iedere medewerking aan de a.s. viering van 

de honderdjarige onafhankelijkheid.”72 Juist in deze succesvolle periode leidden de 

Vlaams nationalistische partijen een verkiezingsnederlaag. Dit lijkt op het eerste gezicht 

paradoxaal, echter de noodzaak om de Vlaamse zaak (politiek) te steunen viel in deze 

relatieve voorspoedige periode wat weg. Aan het afhankelijke succes tussen 1929-1932 

werd geen vervolg gegeven. Tot teleurstelling van de Vlamingen zette de verwachte 

verandering niet door. Hierdoor nam de roep voor het Vlaamse emancipatie streven en 

het verkrijgen amnestie weer toe. In 1934 kwam er al een korte uitbarsting van 

ontevredenheid m.b.t. de amnestiekwestie. In dit jaar kon de Belgische minister Theunis 
                                          
70 Wils, Honderd jaar Vlaamse Beweging, 156. 
71 Willemsen, Het Vlaams-nationalisme, 229. 
72 Haegendoren, De Vlaamse Beweging nu en morgen, 68. 
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zich ternauwernood staande houden, ondanks de sterke druk en ontevredenheid geuit 

door met name de Vlaamsche Landbond.73 Echter de mondiale economische malaise van 

1932-1936, drukte bijna alle andere kwesties naar de achtergrond. In culturele zin was 

het een bloeitijd voor de Vlaamse Beweging; vele organisaties zoals de Vlaamse 

Accountantsvereniging, de Vlaamsche Voetbalbond, Vlaamse Dierenartsvereniging en het 

Ekonomisch Technologisch Instituut werden opgericht. Deze opbloei geeft de 

toenemende kracht van de Vlaamse Beweging en het Vlaamse bewustzijn aan.74  

 

De amnestiekwestie: terug van weggeweest 

De noodzaak de Vlaamse zaak te steunen was in de aanloop naar van de verkiezingen 

van 1936 weer helemaal terug, dankzij terugkomende frustraties over de aanhoudende 

anti-Vlaamse houding. In de verkiezing van 1936 verdubbelde de Vlaamse 

nationalistische partijen hun zetelaantal. Deze partijen waren voor het eerst verenigd in 

het Vlaamsch Nationaal Blok, die onder leiding stond van voormalig kamerlid van de 

Frontpartij Hendrik Borginon (1890-1985) De amnestiekwestie was tot 1936 iets op de 

achtergrond geraakt. Dit kan ten dele verklaard worden doordat na de invoering van de 

‘uitdovingswet’ vele ballingen huiswaarts keerde. Hierdoor nam de anti-Belgische cq 

amnestie propaganda af.75 Ondanks dat dit niet de enige reden was, zegt het wel iets 

over de invloed van deze ballingen op de hele amnestiezaak. Die invloed zal in het 

tweede deel van deze studie verder uitgediept worden. In 1936 was de roep voor 

amnestiekwestie weer helemaal terug, ook de Vlaamse Beweging zelfs trad weer sterk op 

de voorgrond.  

Dat de Belgische regering zich ging heroriënteren over haar buitenlandse beleid, 

ten nadele van Frankrijk, kan voor een belangrijk deel op het conto van de Vlaamse 

Beweging geschreven worden. De Vlamingen waren vooral erg ontsteld over het Frans-

Belgische militaire akkoord76 en lieten dit merken ook. Ook buiten de Vlaamse Beweging 

was er steeds meer aversie tegen de samenwerking met de Fransen. Vandaar ook dat de 

Belgische buitenlandpolitiek, grofweg vanaf 1936, een zelfstandige koers ging varen; dus 

los van de Fransen.77  

 

                                          
73 Elias, Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging DL 3, 134. 
74 Ibidem 180-184. 
75 Wils, Honderd jaar Vlaamse Beweging, 158. 
76 Nadat Amerika en Groot-Brittannië zich na WO I terugtrokken uit het garantiepact om België te beschermen, 
haalden de Fransen België over om een gezamenlijke defensie te voeren. In 1920 werd dit vastgelegd in het 
Frans-Belgische militaire akkoord.  
77 Roosbroeck, Twintig eeuwen Vlaanderen, 323-324. 
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       De ijzerbedevaarten.  

 

Ter nagedachtenis aan de Vlaamse slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog werden vanaf 

1920 jaarlijkse bedevaarten georganiseerd naar de graven van Vlaamse gesneuvelden 

tijdens de Eerste Wereldoorlog. Tijdens de bedevaart herdenken de Vlaams-nationalisten 

de boodschap van de Frontpartij: nooit meer oorlog, zelfbestuur en godsvrede. De in 

1928 gebouwde ijzertoren (zie bovenstaande figuren) stond symbool voor de 

IJzerbedevaart. Deze bedevaart was in het interbellum de belangrijkste manifestatie in 

de Vlaamse Beweging. In de massale IJzerbedevaarten van 1936, 1937 en 1939 kwam 

de amnestiekwestie prominent aan bod. Duizenden Vlaamse kelen schreeuwden voor 

amnestie:  

 

De voorzegger stelt de massa, waarop deze telkens antwoordt: ‘AMNESTIE’ 

 

Voorzegger              Massa 

Wat eischt gij, levend Vlaanderen?            AMNESTIE !  

Om den Oorlog?        AMNESTIE ! 

Om Fresnes, Cezembre, Auvours en houthakkers van de Orne?   AMNESTIE ! 

Om uw makkers van de gevangenkampen/     AMNESTIE ! 

Om Renaat De Rudder, om Joe English, om van der Linden en 

De oninge, om de Gebroerders Van Raemdonck en alle Ijzerdooden:   AMNESTIE ! 

Om den Vrede?        AMNESTIE ! 

Om de moeders en de kinderen?      AMNESTIE ! 

Om het geslacht van den Ijzer?      AMNESTIE ! 

Om de geschonden en verbrijzelde zerken?     AMNESTIE ! 

Om de verkrachte belofte voor recht en gelijkheid?    AMNESTIE ! 

Om het nutteloos offer van Vlaanderen?     AMNESTIE ! 

 

AM-NES-TIE!   AM-NES-TIE!    AM-NES-TIE !!! 78  

                                          
78 Sekretariaat van de IJzerbedevaart 1937, XVIIIe IJzerbedevaart (Kaaskerke 1937).  
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Daarnaast deed het nieuwe en invloedrijke dagblad Nieuw Vlaanderen een oproep tot de 

pers om tot een gezamenlijke actie voor amnestie te komen. De grote Vlaamse 

cultuurverenigingen, zoals het prominente Davidsfonds maar ook het Vlaams Nationaal 

Zangverbond, namen meerdere malen duidelijk en openlijk stelling voor de amnestie.79 

Dit alles leek in de politiek gehoor te krijgen. Het dagblad De Standaard kon melden dat 

de katholieke Vlamingen en de Vlaamse nationalisten een akkoord hadden bereikt voor 

een gemeenschappelijke pro-amnestie tekst. Echter al snel kwam er grote tegenwerking 

van Franskiljonisten. Een Franstaligen krant kopte in 1937 zelfs “La terreur Flamande”. 

Vervolgens zetten zij een betoging op tegen het bereiken van volledige amnestie. 

Daarnaast verzetten de liberalen in de Belgische politiek zich er fel tegen. De 

Vlaamsbewuste, Open pacifistische en Sociaal bewogen ledenvereniging (V.O.S.) zette 

als reactie hierop in 1937 een betoging vóór de amnestie op. Heel Vlaanderen werd 

hiervoor opgetrommeld en niet zonder resultaat. Vele tienduizenden Vlamingen namen 

deel aan de betoging; waaronder vele parlementsleden.80  

Ook in de politiek werd er langdurig en fel over gedebatteerd. Van Cauwelaert 

bijvoorbeeld hield een lange pro-amnestie rede. Uiteindelijk rolde de zogenoemde wet 

van ’11 juni 1937’ uit het Belgische parlement. Deze door de senaat goedgekeurde wet 

bepaalde dat de ontzeggingen van de activisten vervielen en dat de veroordelingen in het 

strafregister van de veroordeelden werden geschrapt. Ook kregen de veroordeelden hun 

kiesrecht weer terug. De ter dood veroordeelden bleven echter onverkiesbaar; dit was 

zonder twijfel bedoeld om Borms uit te politiek te houden. Hierbij kwam nog bij dat de 

veroordeelden hun titels, academische graden en functies niet terug kregen. Ook van een 

schadevergoeding was geen sprake. Kortom volledige amnestie was weer niet bereikt.81 

Deze zoveelste deceptie leidde tot heftige rellen, waarbij de Belgische koning 

ternauwernood de rust kon herstellen. De koning verklaarde dat de amnestie wet geen 

aanslag op de waardigheid van het land en de eer van de oorlogshelden was en vroeg 

met succes om tucht en eerbied voor de overheid.82 De laatste jaren voor de Tweede 

Wereldoorlog zouden vooral de cultuurverengingen er alles aan doen om volledige 

amnestie voor de activisten te krijgen. Op politiek niveau zou niks meer veranderen. In 

1939, vlak voor de Tweede Wereldoorlog (1940-1945), gaven van Cauwelaert en 

Huysmans nog wel een manifest uit. Hierin stelden zij:  

 

“het Vlaamsche Volk leeft in de diepe overtuiging dat het aktivisme slechts het uitvloeisel is geweest van een 

eeuw verdrukking van Vlaanderen. De Vlamingen stellen vast dat, zo er dossiers bestaan ten laste van 

Vlamingen, welke in strijd gekomen zijn tegen deze verdrukking, een niet minder indrukwekkend dossier 

                                          
79 J. Elias, Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging Dl.4: De Vlaamse Beweging in de krisis van het regime: mei 
1936 (Antwerpen 1972) 113.  
80 Elias, Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging DL 4, 63-65. 
81 Roosbroeck, Twintig eeuwen Vlaanderen, 323-324. 
82 Delue, Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, 93. 
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bestaat tegen de Vlaamsch en niet-Vlaamse Belgen, welke de zwaarste fouten bedreven hebben tegen het 

Vlaamsche volk.”83 

 

Onder de dreiging van weer een naderende Wereldoorlog, kon ook deze laatste actie 

geen verandering brengen.  

 

1.3: Conclusie 

 

Zoals we gezien hebben rehabiliteerde de partijdige procesvoering de beeldvorming rond 

de activisten. De Vlamingen beschouwden de activisten, die de ‘partijdige’ rechters soms 

schaakmat zetten, als de morele overwinnaars in de rechtzaken. Na de geruchtmakende 

vervolgingen werd de roep om amnestie sterker en sterker. De berechting rondom Borms 

hield Vlaanderen lange tijd in haar greep. Onder inspiratie van zijn standvastigheid werd 

de, in hun ogen, onrechtvaardige amnestiekwestie op allerlei manieren aangevochten. 

Daarbij mag de Bormsverkiezing van 1928 en de omzwaai die daarop volgde, als 

hoogtijdagen van de Vlaamse Beweging gezien worden. Deze massale stem van het volk 

was bedoeld haar ontevredenheid over de amnestiekwestie te laten zien. Het belang 

hiervan voor België en al helemaal voor de ontwikkeling van de Vlaamse Beweging, kan 

moeilijk onderschat worden. Voor het eerst werd de Vlaamse Beweging in de Belgische 

politiek en in het Franstaligen deel van België serieus genomen. Hierdoor werden enkele 

belangrijke eisen van de Vlaamse Beweging ingewilligd. Hierbij dient echter wel bij 

aangetekend te worden dat de anti-Vlaamse krachten nog vele belangrijke hervormingen 

tot ver na WO II tegen hielden. De politieke, economische en culturele macht van deze 

groep, was voor de Vlaamse Beweging tijdens het hele interbellum nog te groot. De strijd 

tussen deze twee kemphanen, Franskiljonisten versus de Vlaamse Beweging, had een 

sterke emotionele, i.p.v. berekenende rationele lading; wat een oplossing er niet 

gemakkelijker op maakte.  

  De verbittering over het uitblijven van bevredigende maatregelen betreffende de 

amnestiekwestie en andere Vlaamse hervormingen was enorm. Dit zorgde voor 

toenemende radicalisering binnen de Vlaamse Beweging. In dit licht dient ook de 

toenemende invloed van het radicale activisme gezien te worden, waarin de Vlaamse 

ballingen in Nederland een prominente rol speelden. Daarnaast konden de Vlaams-

nationalistische partijen, door de toenemende radicalisering groeien. Er lijkt een 

onlosmakend verband te bestaan tussen de roep voor amnestie en de groei van de 

Vlaamse Beweging. Toenemende radicalisering zorgde ervoor dat vele Vlamingen hun 

traditionele (vooral katholieke) organisaties verlieten en zich bij Vlaamse organisatie 

aansloten, waardoor de Frontpartij, Vlaamse culturele organisaties etc. groeiden. De 

                                          
83 Elias, Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging DL 4, 66. 
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amnestiekwestie bracht de latente behoefte, om voor hun eigen Vlaamse rechten te 

strijden, naar boven; om deze behoefte te bevredigen kwamen zij steeds meer bij de 

Frontpartij en andere organisaties binnen de Vlaamse Beweging terecht. De splitsing 

binnen de Vlaamse Beweging, al begonnen tijdens WO I, zette zich door de toenemende 

radicalisering alleen maar verder door. De amnestiezaak diepte de kloof tussen de 

gematigde en radicale stroming binnen de Vlaamse Beweging verder uit. Vooral de 

manier waarop de amnestiezaak aangepakt moest worden, leidde tot verdeeldheid.  

De belangrijkste ontwikkeling voor de Vlaamse Beweging, ten tijde van het 

interbellum, is dat de beweging de Vlamingen massaal achter haar idealen kreeg. In de 

post WO I jaren moest de Vlaamse Beweging nog een harde strijd leveren op twee 

fronten: enerzijds tegen de Franskiljonisten en anderzijds tegen de indifferentie en soms 

zelfs vijandigheid van delen van de Vlaamse bevolking. Maar in de loop van de jaren 

twintig en dertig stond de Vlaamse bevolking de Vlaamse Beweging (zowel in woord als 

daad) bij; hiervoor zijn de vele petities, de Bormsverkiezing en massale 

bijeenkomsten/demonstraties illustratief. De amnestiekwestie was één van de, zoniet de 

belangrijkste reden, waarom de Vlamingen op zo’n massale schaal de beweging volgden. 

Voor de Vlaamse Beweging zelf was de hele kwestie het perfecte propagandamiddel om 

de Vlamingen ervan te overtuigen dat er tegenwicht moest komen tegen de verfransing 

in Vlaanderen. Er diende voor de Vlaamse rechten opgekomen te worden. Tot aan de 

Tweede Wereldoorlog werd, tevergeefs, hard gevochten voor het verkrijgen van amnestie 

zónder voorwaarden; dit tot wanhoop van de Vlamingen. Verscheidene (radicalere) 

Vlamingen zagen tijdens de WO II dan ook weer geen andere uitweg dan samenwerking 

met de Duitse bezetter te zoeken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog (WO II) werd in 

samenwerking met de Duitse bezetter ‘de commissie Borms’ opgericht; al snel verleende 

dit de oud-activisten volledige amnestie. Echter na WO II moest deze bepaling van de 

Belgische regering weer ongedaan gemaakt worden en het hele ‘spel’ kon weer helemaal 

opnieuw beginnen.84 

                                          
84  Van Hees, ‘Vlaamse activisten als politieke vluchtelingen’, 410.  
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HOOFDSTUK 2: KAREL HEYNDERICKX EN JOZEF VAN DEN BROECK 

 

De Eerste Wereldoorlog bracht veranderingen voor de Vlaamse Beweging met zich mee 

en in het bijzonder voor de activisten. Halsoverkop verlieten velen van hen hun geliefde 

Vlaanderen en vestigden zich in Nederland. Hiermee ontliepen zij de door Franskiljonisten 

opgelegde zware straffen. Prominente activisten zoals Jozef Van den Broeck en August 

Borms werden ‘beloond’ met de doodstraf, om de woorden van Van den Broeck te 

gebruiken. Verscheidene andere prominente activistische kopstukken, zoals Karel 

Heynderickx, werden veroordeeld tot levenslang. Een citaat uit het dagboek van Jozef 

Van den Broeck geeft aan hoe hij tegen het vernemen van zijn straf aankeek:  

 

‘De ochtendbladen delen mee dat ik met mijn gezellen Berlijngangers [enkele activisten die tijdens WO I naar 

Berlijn waren afgereisd: MK] ter dood veroordeeld ben, gisteren. Ik wist van den dag van het geding niets af. 

Dit getuigenis noem ik eene groote eer voor ons, wij waren dus wezenlijk gevaarlijk!’85  

 

Zijn luchtige reactie is illustratief voor de reactie van de meeste gevluchte activisten. De 

realiteit in Nederland viel Heynderickx en Van den Broeck niettemin zwaar. Ten eerste 

moesten zij financieel gezien een flinke stap terug doen en op zoek gaan naar een baan 

en goed onderkomen. Dat dit niet gemakkelijk was, zal later duidelijk worden. Daarnaast 

verdwenen deze activisten in de politieke marginaliteit en verloren hun greep op de 

Vlaamse Beweging. In dit gedeelte van het onderzoek wordt bekeken in hoeverre Van de 

Broeck en Heynderickx hun ‘greep’ op de Vlaamse Beweging weer terug kregen. Maar 

ook wat de positie van Heynderickx en Van den Broeck binnen de Vlaamse activisten in 

Nederland was. En belangrijker nog, wat was de rol van Karel Heynderickx en Jozef Van 

den Broeck in de Vlaamse Beweging ten tijde van het interbellum? Aan de hand van de 

bevindingen omtrent de twee ballingen worden er ook over de activistische ballingen in 

haar algemeenheid conclusies getrokken. In het artikel ‘Balling in Nederland. Een 

hoofdstuk uit het leven Karel Heynderickx (1918-1929)’ staat beschreven dat de 

ballingen een wat onduidelijke positie binnen het Vlaams-nationalistische kamp 

innamen.86 In hoeverre strookt dit met de bevindingen in deze studie? Eerst wordt 

ingaan op Jozef Van den Broeck en daarna op Karel Heynderickx. In de conclusie komen 

beide tezamen.  

 

 

 

                                          
85 BE ADVN, Archief Jozef Van den Broeck, AC 451, D19597: dossier dagboek Jozef Van den Broeck, 29 februari 
1920. 
86 N. van Campenhout, ‘Balling in Nederland. Een hoofdstuk uit het leven Karel Heynderickx (1918-1929)’ 
Wetenschappelijke tijdingen: orgaan van de Vereniging voor Wetenschap, vol. 38 (1979) 160.  
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2.1 Jozef Van den Broeck 

 

 

 
Sportprent van Jozef Van den Broeck. 
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Jozef Van den Broeck werd op 26 november 1870 in Antwerpen geboren en zou op 25 

november 1938 komen te overlijden. Hij maakte een voorspoedige loopbaan in de 

Vlaamse Beweging door. Hij zette zich van jongs af aan al in voor de Vlaamse zaak. Hij 

werd lid van de flamingantische scholierenkring ‘Eigen Taal, Eigen Zeden’ en in zijn 

studentenperiode was hij actief bij het katholieke Vlaamse studententijdschrift Ons 

Leven.87 Van den Broeck werd op 20 jarige leeftijd lid van de Nederduitsche bond, de 

flamingantische vleugel van de Antwerpse Meetingpartij. Hierbinnen trad hij al snel toe 

tot het bestuur en later werd hij ook redacteur van het officiële partijblad van de 

Nederduitsche bond Het Recht. In 1906 stuurde hij, samen met zijn strijdmakker 

Adelfons Henderickx (die parlementslid was geworden), aan op een wet voor versterking 

van de positie van het Nederlands in het middelbaar onderwijs. In WO I zagen Jozef Van 

den Broeck, Karel Heynderickx en andere radicale Vlaamsgezinden de kans om echte 

verandering te bewerkstelligen. Daarbij schuwden de activisten niet om met de Duitse 

bezetter samen te werken, terwijl gematigdere (passivisten) Vlaamsgezinden dit wel 

weigerden.  

Tijdens de Eerste Wereldoorlog stak Jozef Van den Broeck veel energie in het 

activistische weekblad De Eendracht. Hij was daarnaast medeoprichter en secretaris van 

de raad van Vlaanderen en bestuurder in het Vlaamse ministerie van rechtswezen.88 De 

raad van Vlaanderen was formeel de bestuurder van het Vlaamse land maar stond onder 

strikt toezicht tijdens WO I. 

 

 
De afvaardiging van de Raad van Vlaanderen. 

 

Zoals in de algemene inleiding te lezen is, bereikten de activisten binnen een paar 

jaar meer dan in de daaraan voorafgaande eeuw. Maar nadat de Belgische regering na de 

                                          
87 Geenen, ‘Jozef Van den Broeck, flamingant en informant’, 175.  
88 BHIC, Archief Nederlandse collecties over de Vlaamse Beweging, 846, Jozef Van den Broeck. 
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Eerste Wereldoorlog de controle over haar eigen land terug had, werden alle activistische 

maatregelen weer teruggedraaid. Van den Broeck vluchtte in 1918, samen met vele 

andere mede-activisten, naar Nederland.  

 

Financiële tegemoetkoming van Duitsland 

Eenmaal in Nederland aangekomen hoopte Van den Broeck zo snel mogelijk weer naar 

Vlaanderen terug te kunnen keren. Financieel kon hij nog een paar maanden teren op het 

overgebleven geld wat hij verdiend had bij de Raad van Vlaanderen. Naarmate de 

maanden verstreken en het geld opraakte had Van den Broeck andere inkomsten nodig. 

Hij verwachtte een financiële tegemoetkoming van de Duitsers te ontvangen. Hij eiste, 

onder meer met mede activist en balling Jules Spincemaille, een financiële compensatie 

van de Duitse regering voor het feit dat zij nu zonder werk en inkomen zaten. In naam 

van het comité ‘ambtenaars en beamten comite’, reisden Spincemaille en Van den Broeck 

af naar Berlijn. Het comité bestond met name uit in Nederland verblijvende ambtenaars 

en beambten van voormalige Vlaamse middenbesturen, Spincemaille was voorzitter en 

Jozef Van den Broeck secretaris. Spincemaille en Van den Broeck reisden in mei 1919 

voor overleg naar Berlijn af. Hier werden hun eisen afgewezen.  

Die afwijzing was niet vreemd, gezien de grote problemen waarmee Duitsland te 

kampen had vlak na de Eerste Wereldoorlog: onder andere het verlies van grote stukken 

grondgebied, het voor hen vernederende en catastrofale verdrag van Versailles en het 

opbouwen van een nieuwe (democratische) staat. Bij deze grote problemen viel de 

kwestie van de activisten compleet in het niet. Het is des te opmerkelijk dat de Duitse 

regering wel bereid was te helpen in de vorm van een steunfonds, al werd dit alleen 

gedaan op basis van liefdadigheid en zag het niet als een verplichting. Naar aanleiding 

van Spincemaille’s en Van den Broeck’s bezoek aan Berlijn kwam de Duitse consul Amis 

enkele weken daarna naar Nederland. De Duitse regering stak dus tijd en energie in het 

oplossen van de kwestie. In naam van de Duitse regering moest Amis een financiële 

regeling met alle activisten treffen. Op 13 juli 1919 belegde het ‘ambtenaars en beamten 

comite’ een vergadering waarbij de stellingname van de Duitsers besproken werd en hoe 

hier op gereageerd diende te worden.89 (zie bijlage 2.1). Het comité nodigt Amis uit om 

hun vergadering van 14 juli bij te wonen. In de vergadering met de Duitse consul bleef 

de patstelling bestaan. De activisten herhaalden hun financiële eisen en de Duitse consul 

herhaalde het regeringsstandpunt:  

 

‘Het standpunt der Regering is dat zij onderzoeken wil of er geene afzonderlijke ondersteuning voor de 

ambtenaars en beambten zou kunnen verleend worden, gelet om de omstandigheden dat dezen tesamen 

                                          
89 BE ADVN, archief Jozef Van den Broeck, AC 451, D 1959 (1), dossier ambteaars en beamten comite: 
vergadering van dit comité, 13 juli 1919.  
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gearbeid hebben met de Duitsche ambtenaar en dat zij in moeilijken toestand verkeeren – doch steeds zonder 

dat van Duitsche zijde eenige verplichting daartoe als erkend wordt beschouwd.’90  

 

Van den Broeck en Spincemaille hebben de Duitse regering niet van gedachten kunnen 

doen veranderen maar de Duitse regering zou er toch voor zorgen dat nagenoeg alle 

activisten een vergoeding kregen. De meesten waren tevreden over de vergoeding. In 

totaal gaf de Duitse regering vele miljoenen marken uit aan de activisten en andere 

uitgewekenen. In 1919 besteden de Duitsers 1.150.000 mark aan de opvang van de 

activisten en in juli 1919 werd nog eens 250.000 mark overgemaakt aan 70 gevluchte 

ambtenaren. Omgerekend naar de huidige geldwaarde zou het totale bedrag ongeveer 

200 miljoen bedragen.91  

 

De eerste jaren in ballingschap 

In 1918 werd ‘het Vlaams comité’, de opvolger van de raad van Vlaanderen opgericht en 

Van den Broeck maakte hier deel vanuit. Het comité zag zichzelf min of meer als de 

uitgeweken regering van het Vlaamse volk.92 Het Vlaams comité gaf brochures uit om de 

houding van de activisten tijdens de oorlog te verdedigen en de publieke opinie in 

Vlaanderen te overtuigen van hun rechtmatig handelen. Hierin werd het bijgestaan door 

de Dietsche Bond en het pro-activistische Nederlandse weekblad De Toorts.93 De in 1917 

opgerichte Dietsche Bond streefde een Groot-Nederland (ook wel Dietsland genoemd) na 

en steunde hierom haar Vlaamse ‘broeders’. Vele ballingen speelden een prominente rol 

in de Dietsche Bond, waaronder Van den Broeck en in minder mate Heynderickx. In 1919 

werd het comité hervormd en Van den Broeck werd één van de negen bestuursleden. 

Binnen de raad werd vooral gebruik gemaakt van zijn juridische kennis. In het comité 

werden uiteenlopende zaken besproken. In 1919 bijvoorbeeld vernamen de ex-leden van 

de Raad van Vlaanderen dat de uitgewekenen veroordeeld zouden worden. Binnen een 

vergadering van het comité werd besproken hoe de verdediging het best gehouden kon 

worden.94  

Begin 1919 werd Van den Broeck gevraagd om een brief van de Vlaamse 

volksbelangen te ondertekenen, die een reactie wilde geven op een aantijging tegen de 

activisten in de Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRC). Er mag gevoegelijk van worden 

uitgegaan dat Van den Broeck deze brief getekend heeft, aangezien hij elk initiatief der 

rehabilitatie van de beeldvorming van de activisten van harte steunde. Op 9 mei 1919 

                                          
90 BE ADVN, archief Jozef Van den Broeck, AC 451, D 1959 (1), dossier ambteaars en beamten comite: 
vergadering van dit comité, 13 juli 1919. 
91 Vanacker, het activistische avontuur, 458-459. 
92 BE ADVN, archief Jozef Van den Broeck, AC 451, D1959 (1): correspondetie tussen Bellefroid aan de leden 
van het Vlaamsch comite, 24 november 1919.  
93 van Hees, ‘Vlaamse activisten als politieke vluchtelingen’, 400. 
94 BE ADVN, archief Jozef Van den Broeck, AC 451, D1959 (1): Brief van Bellefroid aan Van den Broeck: 27 
november 1919.  
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kreeg Van den Broeck een kopie van de brief die naar de NRC was gestuurd.95 (zie 

bijlage 2.2).  

In de loop van 1919 werd het voor de ballingen steeds duidelijker dat zij voorlopig 

niet naar Vlaanderen konden terugkeren. Er diende dus een bestaan in Nederland 

opgebouwd te worden. Een (goede) baan vinden bleek lastig voor de activisten en dit 

was niet anders voor Van den Broeck. Zijn rechtendiploma was niet geldig in Nederland 

en in 1920 moest hij dan ook genoegen nemen met een baan als klerk.96 In 1921 werd 

Van den Broeck tot zijn eigen teleurstelling geweigerd als hoogleraar aan een 

Nederlandse universiteit. De reden hiervoor was zijn activistische achtergrond, die met 

toekomstige Belgische collega’s tot problemen zou kunnen leidden.97  

 

Van den Broeck en de Nederlandse overheid. 

Jozef Van de Broeck werd enkele jaren na de Eerste Wereldoorlog door de Nederlandse 

overheid benaderd om samen met Nederlandse collega’s van de vreemdelingendienst de 

Vlaamse (activistische) asielaanvragen op hun goede waarde en verdienstelijkheid te 

beoordelen. Hij ging hiermee akkoord en zou tot in de tweede helft van de jaren ‘20 

hierin actief blijven. Hij kreeg meer en meer een tussenpositie tussen enerzijds de 

Vlaamse ballingen en anderzijds de Nederlandse overheid. Met betrekking tot het 

Nederland-Belgische verdrag, waar hij faliekant tegen was, kwam die positie hem goed 

van pas. Begin jaren twintig waren de onderhandelingen tussen Nederland en België om 

het Nederland-Belgische verdrag van 1839 te herzien, in volle gang. Het verdrag van 

1839 bevatte onder meer afspraken over de havenstad Antwerpen en de Belgische 

neutraliteit. De Belgen voelden zich door het verdrag, dat hen door de internationale 

mogendheden was opgelegd, ernstig benadeeld. Van den Broeck sprak eerst met een 

hulpinspecteur van de Nederlandse vreemdelingendienst (waarmee hij samenwerkte), 

over zijn visie op het naderende Nederlands-Belgische verdrag. Van den Broeck’s 

informatie en visie bleek dermate interessant dat hij al snel werd doorverwezen naar 

Scheltus, van Buitenlandse Zaken, aan wie hij zijn kennis overdroeg. Het ministerie vond 

zijn informatie zo belangrijk dat de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, van 

Karnebeek, persoonlijk hiervan op de hoogte werd gebracht.98 Ondanks het feit dat van 

Karnebeek op dit punt zijn beleid natuurlijk niet volledig aanpaste aan Van den Broeck’s 

informatie, werd Van den Broeck voor de Nederlandse regering wel een belangrijke 

informatiebron m.b.t. de Vlaamse kwestie en in deze positie was hij dan ook zeker niet 

zonder enige invloed.  

                                          
95 BE ADVN, archief Jozef Van den Broeck, AC 451, D1959 (1), dossier comite voor Vlaamsche volksbelangen: 
brief van het comite aan Van den Broeck, 2 mei 1919.  
96 Geenen, ‘Jozef Van den Broeck, flamingant en informant’, 182.  
97 BE ADVN, archief Jozef Van den Broeck, AC 451, D1959 (4/3): Van den Broeck geweigerd als hoogleraar 
omwille van zijn activistische achtergrond, 29 augustus 1921. 
98 BE ADVN, archief Jozef Van den Broeck, AC 451, D1957: dossier dagboek van Jozef Van den Broeck’, 05 
januari 1920. 
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Verderop in de jaren twintig werd aan Van den Broeck een verzoek gedaan van 

een zekere Plemp van Duyvelant, een ervaren medewerker t.a.v. buitenlandse 

aangelegenheden van de Nieuwe Courant. Van Duyvelant was tijdelijk verbonden aan het 

Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij vroeg om nummers van het blad 

Vlaanderen. Van den Broeck, in samenwerking met mede activist Josué De Decker 

(1879-1953), zorgde ervoor dat Duyvelant nummers kreeg waarin de bestraffing der 

activisten sterk naar voren kwam, hiermee hopende dat er een veroordeling van België 

vanuit Nederland zou komen.99 Hieruit blijkt zijn aversie tegen België. Van den Broeck 

wilde de Belgische staat zien verdwijnen en droomde van een hereniging van Vlaanderen 

en Noord-Nederland; tot één Groot-Nederland.  

 

 
    

In het Groot-Nederlandse gedachtegoed speelde vooral de Nederlander Pieter Geyl 

(1887-1966) een belangrijke rol. Hij en enkele anderen besproken de historische wortels 

van Vlaanderen en Noord-Nederland en wilden beiden in één land verenigd zien. Maar 

het gros van de Nederlanders en Vlamingen moesten eigenlijk niks van het Groot-

Nederlandse gedachte goed hebben. Het Nederlandse volk alswel de regering bemoeide 

zich nauwelijks met de Vlaamse kwestie. De Nederlandse regering wilde de Belgische 

regering zo weinig mogelijk tegen zich in het harnas jagen, om het Belgische 

annexionisme versus Nederlands grondgebied zo weinig mogelijk aanleidingen te geven.  

In 1922 kreeg Van den Broeck bezoek van de overste van de stedelijke 

politiedienst voor de vreemdelingen in Den Haag, Bosman genaamd. Hij kwam 

polshoogte nemen m.b.t. inlichtingen over een mogelijke aanslag op Baarle Hertog 

(België) door in Nederland verblijvende activisten. Van den Broeck verzekerde deze dat 

dit niet waar kon zijn, want als zoiets ondernomen zou worden zou hij wel ingelicht 

                                          
99  BE ADVN, archief Jozef Van den Broeck, AC 451, D1957: dossier dagboek van Jozef Van den Broeck’, 10 
maart 1920.  
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zijn.100 Deze voorbeelden geven blijk van de belangrijke adviserende rol die hij voor de 

Nederlandse overheid had.  

Van den Broeck kon er zelf ook gewin uit halen; hij zorgde ervoor dat het 

Nederlandse beleid steeds anti-Belgischer zou worden. Hierbij werd hij geholpen door het 

annexionisme van België zelf, dat al een negatieve sfeer tussen Nederland en België 

veroorzaakte en tot eind jaren twintig zou voortduren.101 Het Vlaamse comité, waarin 

Van den Broeck bestuurslid was, zorgde voor verdere verslechtering van de Nederlands-

Belgische verhouding. Namelijk: “Het Vlaams comité publiceerde in de zomer geheime 

Belgische instructies voor annexionistische propaganda in Nederlands-Limburg; zo wist 

het de Belgische regering in het nauw te drijven en de Nederlandse publieke opinie tegen 

België op te zetten.”102 Het anti-belgicanisme in Nederland zorgde er mede voor dat de 

ballingen zich vrij in Nederland konden bewegen, de regering legde hen zelden iets in de 

weg. Hierdoor kreeg Van den Broeck alle ruimte om stevig tegen het naderende 

Nederlands-Belgische verdrag te keer te gaan; waaruit wederom zijn anti-belgicanisme 

bleek. Hij steunde, net als andere ballingen, de campagne van Nederlandse 

tegenstanders van het verdrag. Hij voorzag het Limburger Dagblad (40.000 lezers) 

bijvoorbeeld van een aantal artikelen van Vlaamse zijde over het Nederlands-Belgische 

verdrag. Tot zijn vreugde werd het Nederlands-Belgische verdrag in 1927 door de 

Nederlandse Eerste Kamer verworpen. Het is niet onwaarschijnlijk dat zonder de 

initiatieven en acties van de ballingen de verwerping van het Nederlands-Belgische 

verdrag er niet gekomen was.103  

 

Kritiek op de Frontpartij 

De acties in Vlaanderen voor amnestie kwamen, zoals reeds staat beschreven, vanaf 

1921 goed op gang. Hierdoor konden de activisten zich steeds nadrukkelijker 

manifesteren in de Vlaamse Beweging. In 1921 werd de kritiek op de Frontpartij van de 

ballingen in Nederland, steeds sterker. Ook Jozef Van den Broeck uitte felle kritiek op de 

Frontpartij. De activisten verweten de Frontpartij politieke naïviteit; langs parlementaire 

weg kon niks worden bereikt vonden de ballingen en het federalistische streven van de 

Frontpartij werd al helemaal verworpen. Van den Broeck en vele andere ballingen 

streefden een Groot-Nederland na en verafschuwde het idee van een federatie van 

Vlaanderen en Wallonië.104 Hun gedachtegang won terrein met het door Van den Broeck 

opgetekende politieke testament van de uitgewekene Alfons Depla in 1924.105 In dit 

                                          
100 BE ADVN, archief Jozef Van den Broeck, AC 451: D1959 (2): mogelijke aanslag activisten in België, 22 
september 1921. 
101 Van Hees, ‘Vlaamse activisten als politieke vluchtelingen’, 403. 
102 Wils, Honderd jaar Vlaamse Beweging, 88. 
103 BE ADVN, Archief Jozef Van den Broeck, AC 451: D1959 (1), dossier koerier Limburger dagblad: 
correspondentie krant de Limburger aan Van den Broeck, 01 juni 1926. 
104 Vlaanderen, 1926 Nr 193. 
105 Campenhout, ‘Een hoofdstuk uit het leven Karel Heynderickx’, 154.  
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testament werd België als staat verworpen en daarvoor in de plaats moest er een 

Vlaams-Nederlandse federatie komen. Dit was een belangrijk stuk binnen de discussie 

omtrent Groot-Nederland en het gaf het Groot-Nederlandse gedachtegoed een verdere 

impuls. Depla gaf met zijn stuk een middenweg tussen de Belgische staat en het opgaan 

in een Nederlandse staat; wat ervoor zorgde dat het Groot-Nederlandse gedachtegoed 

voor een iets groter publiek aanvaarbaar werd. 106 

Een van de acties om zo’n federatie of staat te bereiken was het opzetten van het 

Verbond van Vlaamsche Nationalisten ‘De Blauwvoet’. Van den Broeck deed dit samen 

met enkele andere activistische ballingen en enkele nationalisten uit België. Dit in 1921 

opgezette verbond moest een overkoepelende organisatie worden voor alle radicale 

Vlaams-nationalisten in Nederland en België. Daarnaast streefde het verbond naar een 

vereniging van Nederland en Vlaanderen in één staat na.107 De invloed van dit verbond 

was wat beperkt, echter “via het weekblad Vlaanderen zou het milieu dat eraan ten 

grondslag lag, toch beslissende invloed uitoefenen op de ideologische ontwikkeling van 

het Vlaams nationalisme”. 108 In Vlaanderen heeft Van den Broeck verschillende artikelen 

geschreven; hij had zelfs een eigen rubriek samen met Adolf Peremans. Hij bleef de hele 

jaren twintig actief in het weekblad.  

Zoals we ook in het eerste gedeelte van dit onderzoek lazen nam de invloed van 

de activisten op de Frontpartij toe en won het radicale-activistische geluid binnen de 

partij terrein. Vooral het anti-belgicanisme zou binnen enkele jaren breed gedragen 

worden in de Frontpartij; het federalisme binnen Belgisch staatsverband werd ook 

langzamerhand vervangen voor een streven naar een Groot-Nederland.109 De groter 

wordende kloof tussen het gematigde (Van Cauwelaert en sympathisanten) en het 

radicale geluid (de Frontpartij) binnen de Vlaamse Beweging was voor een belangrijk 

deel het gevolg van de rehabilitatie van het activisme en de activiteit van de activisten in 

het Vlaams-nationalisme.110 Daarnaast hebben de activisten ook op een andere manier 

invloed gehad; de door hen afgedwongen naamsverandering bij de Frontpartij. In 1922 

werd de naam van de Frontpartij veranderd in Vlaams nationalisten. De naam werd 

veranderd omdat de vluchtelingen in Nederland een activistische partij wilden in de 

plaats van een partij voor oud-strijders. De partijnaam moest breder getrokken worden 

en niet alleen meer met de oud-strijder geassocieerd worden. Later zou de naam nog 

verder verbreed worden en veranderen in ‘Het Vlaamsch Nationaal Verbond’. Toch zal 

voor de duidelijkheid de naam Frontpartij in het hele onderzoek gebruikt worden.  

 

 

                                          
106 Campenhout, ‘Een hoofdstuk uit het leven Karel Heynderickx’, 154.  
107 Elias, Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging DL 2, 120-121. 
108 Geenen, ‘Jozef Van den Broeck, flamingant en informant’, 184. 
109 Elias, Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging DL 2, 119. 
110 Roosbroeck, Twintig eeuwen Vlaanderen, 221. 
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Van den Broeck actief en prominent activist  

Voor de Vlaamse activisten in Nederland en hiermee ook voor de Vlaamse Beweging, was 

het netwerk van Van den Broeck belangrijk. Het werk voor de Nederlandse overheid gaf 

hem naast belangrijke Nederlandse contacten ook een uitgebreid netwerk en informatie 

over vele Vlamingen in Nederland. Vlamingen die Nederland uitgezet dreigden te worden 

of werk in Nederland zochten kwamen dan ook veelvuldig bij Van den Broeck terecht; 

hopende dat hij iets aan hun zaak kon veranderen. Bijvoorbeeld voor een zekere Frans 

v.d. Vocht, die voormalige sigarenhandelaar in Vlaanderen was, kon Van den Broeck een 

baan in een Nederlandse sigarenfabriek regelen.111 Hieronder nog een ander sprekend 

voorbeeld van zijn belangrijke rol: 

 

“Ik ben namelijk op 15 december 1919 door de correctionele rechtbank te Antwerpen veroordeeld geworden tot 

1 jaar gevangenisstraf uit oorzaak: betrekking met de vijand (handel) en verdacht van activisme. Den 12 

December ben ik naar Holland uitgeweken en verblijft daar sedert twee maanden, alwaar ik in betrekking ben 

bij de firma: J.G.L. Appels, koffie & twee, beursstraat 41. Daar ik niet in bezit was van een Belgische pas met 

Hollandch visum, zoo heeft het “rijkspaspoortkantoor” in Den Haag mij een verder ophouden in Holland ontzegd 

& wil men mij uitleveren aan België of eenvoudig over de grenzen zetten. Alle pogingen door mijn patroon en 

andere persoonen aangewend gebleven zonder resultaat. Door een toeval (door bemiddeling van mijn patroon, 

welke veel naar België reist) kwam ik in het bezit van het adres van M. Bresse, deze heer zond mij naar den 

Vlaamsche kring, welke alle Woensdagen in het café: parkzicht bijeenkomt & waar mij door den Heer D. Tam 

het adres werd medegedeeld van Mr. Van den Broeck en vanochtend ben ik onmiddellijk naar Den Haag gereisd 

& heb met den Heer Van den Broeck gesproken, deze welke ik persoonlijk niet ken, is wel bereid mij te helpen, 

op voorwaarde echter dat ik door een bekende persoon aanbevolen ben. Aangezien u mijn goed kent, dacht ik 

dat u de zoon Volhemer misschien zoudt willen helpen & mij wilt aanbevelen bij den Heer Van den Broeck.” 112 

 

In bovenstaand citaat zou Van den Broeck uitlevering voorkomen en in het algemeen kon 

Van den Broeck aan vele verzoeken voldoen. Van den Broeck gebruikte zijn netwerk 

verder om met succes een promotiecampagne voor de amnestiezaak op te zetten of om 

geld voor ‘de algemene zaak’ in te zamelen.113  

Daarnaast zette hij zich in voor de Haagse tak van het Algemeen Nederlands 

Verbond (ANV): men trof hem regelmatig aan op Dietsche avonden, hij gaf er lezingen 

en hij was bij vele jaarvergaderingen aanwezig.114 Van den Broeck lijkt bij nagenoeg alle 

Vlaams georiënteerde organisaties actief te zijn: hij was onder andere actief in de ‘groot 

Nederlandsche avonden’, in de Oud-Hoogstudentenbond115 avonden, in de Vlaamsch-

Hollandsche Vereeniging, in de Dietsche Bond, hij was aanwezig op Vlaamse 

zangavonden, hij was verantwoordelijk voor het bijhouden van de publieke opinie in 
                                          
111 BE ADVN, archief Jozef Van den Broeck, AC 451, D1957 (2), dossier Vocht (Frans v.d.): verzoek van Frans 
de Vocht aan Van den Broeck voor werk, 04 maart 1920. 
112 BE ADVN, archief Jozef Van den Broeck, AC 451, D1957 (2), dossier Volhemer: verzoek voor 
verblijfsvergunning aan Van den Broeck, 27 februari 1920. 
113 BE ADVN, archief Jozef Van den Broeck, AC 451, D1957 (2), dossier documentatie: Jozef schrijft vijf mede 
ballingen en verzoekt hen om promotie materiaal, 06 februari 1920. 
114 BE ADVN, archief Jozef Van den Broeck, AC 451, D1957: dossier dagboek Jozef Van den Broeck’: ANV, 27 
februari 1920.  
115 ‘De Oudhogeschoolbond’ was een pressiegroep van Vlaamse intellectuelen.  
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Nederland en diende indien nodig de Vlaamse belangen te verdedigen.116 Ook aan het 

geheime genootschap ISEGRIM, dat tot doel had de zelfstandigheid van Vlaanderen te 

bevorderen, was hij verbonden.117 Deze opsomming onderstreept zijn actieve en 

belangrijke rol in de ballinggemeenschap maar met name geeft het zijn enorme 

betrokkenheid bij de Vlaamse en Groot-Nederlandse organisaties aan. Zijn belangrijke rol 

in de ballinggemeenschap wordt verder onderstreept als van verschillende kanten om zijn 

advies gevraagd wordt. Denk hierbij aan advies voor de inzet van propaganda materiaal; 

omwille van de amnestiekwestie. Ook werd Van den Broeck om advies gevraagd omtrent 

het in de markt zetten van een activistisch blad; hij adviseerde het blad niet op te richten 

doordat er te veel vergelijkbare bladen in omloop waren.118  

Op 25 april 1923 gaf hij voor de jongerenafdeling van de ANV een lezing over de 

Vlaamse Beweging getiteld ‘De strijd der Vlaming’, waarna zijn toesprak in een 

artikelvorm in de krant Vaderland werd geplaatst.119 (zie bijlage 2.3). Van den Broeck 

werd daarnaast in 1923 voorzitter van het organisatiecomité van de 

Guldensporenherdenking.120 Deze belangrijke positie onderstreept nog eens zijn 

prominente plaats binnen de activistische ballinggemeenschap. Zo zijn er tal van 

voorbeelden. Parallel aan de rehabilitatie van het activisme in Vlaanderen, door de 

amnestiekwestie, kon Jozef Van den Broeck zijn invloed op de Vlaamse Beweging ook 

uitbereiden. 

 

Groeiende invloed van de ballingen 

Op 12 augustus 1923 in Hansweert in Zeeland werd voor het eerste een ‘begroetingsdag’ 

gehouden, met als doel uitwisseling van informatie en samenwerking tussen de ballingen 

en sympathisanten uit Vlaanderen te bevorderen. Het politieke doel was de rol van de 

activistische ballingen binnen de Vlaamse Beweging te benadrukken. De organisator van 

de samenkomstdag ‘Minnaert’ vraagt Van den Broeck of hij ‘de strijdgenoten te Den 

Haag’ op de hoogte wil brengen, aangezien hij het aanspreekpunt voor de ballingen te 

Den Haag was (daar bevond zich de grootste gemeenschap van ex-activisten).121 Jozef 

Van den Broeck vond deze begroetingsdag eigenlijk maar niks. De goede betrekkingen 

met Nederland zouden onnodig op het spel gezet worden vond Van den Broeck. 

Nederland was bang dat zij met het toestaan van deze uitwisselingsdag de woede van de 

                                          
116 BE ADVN, archief Jozef Van den Broeck, AC 451, D1959 (2), dossier Prof Dr. Hypp. Portret Alg. Ned. Verb: 
brief van Vermeert aan Van den Broeck, 10 september 1923.  
117 BE ADVN, archief Jozef Van den Broeck, AC 451, D1959 (1), dossier ISEGRIM: vertrouwelijke brief ISEGRIM 
aan Van den Broeck, 7 september 1921.  
118 BE ADVN, archief Jozef Van den Broeck, AC 451, 1959 (1): correspondentie over introduceren nieuw 
activistisch blad: 04 augustus 1921. 
119 BE ADVN, archief Jozef Van den Broeck, AC 451, D1959 (1): artikel in de krant Vaderland over lezing Van 
den Broeck.  
120 BE ADVN, archief Jozef Van den Broeck, AC 451, D1959 (2), dossier begroetingsdagen: als voorzitter van 
het comite der guldensporenherdenking vestigt hij de aandacht op de begroetingsdagen, 5 augustus 1923. 
121BE ADVN, archief Jozef Van den Broeck, AC 451, D1959 (1/2), dossier begroetingsdag: briefwisseling tussen 
Minnaert en Jozef Van den Broeck m.b.t. samenkomstdag, 8 augustus 1923 en 10 augustus 1923.  
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Belgen op zich af zou roepen. De begroetingsdag zou ondanks de bezwaren van Van den 

Broeck doorgaan en een succes worden; er zouden zelfs nog vele succesvolle edities 

volgen. Toen het duidelijk werd dat het doorging, besloot Van den Broeck toch een 

helpende hand te bieden. Hij informeerde bij het Nederlandse ministerie van 

Buitenlandse Zaken over de benodigde reis permissies. Na zijn gesprek bij Buitenlandse 

Zaken kon hij de organisatie van de begroetingsdag verzekeren dat de Nederlandse 

overheid de Vlamingen het reizen niet zou beletten.122  

De organisatoren van de eerste begroetingsdag richtten een week na de eerste 

begroetingsdag de vereniging ‘Hou ende Trou’ op. Ook Van den Broeck was hier lid van. 

De verenging trachtte vooral de politieke initiatieven van de ballingen te coördineren en 

waar mogelijk te bundelen. Via Adelfonds Henderickx (1876-1949) werd er steeds 

sterker samengewerkt met de Frontpartij. Daarnaast wilde men bij het Nederlandse 

publiek bekendheid voor de Vlaamse en Groot-Nederlandse beweging creëren, onder 

meer door het organiseren van cultureel-politieke avonden. In het begin lukte dat 

nauwelijks, echter toen in 1924 ‘Hou ende Trou’ zich verruimde tot een Vlaams-Hollandse 

vereniging nam de Nederlandse input toe. Ook in Rotterdam en Utrecht werden Vlaams-

Hollandse verenigingen opgericht. Waarna al snel een koepelbond van de Vlaams-

Hollandse verenigingen werd opgericht.123  

 Een zeer belangrijk en illustratief voorbeeld van de toenemende invloed van de 

activisten in de Vlaamse Beweging is het volgende: In 1925 wordt Jozef Van den Broeck 

(met enkele andere activisten) gevraagd om een scheuring binnen de nationalistische 

partij te Oost-Vlaanderen te voorkomen. In een brief werd hen gevraagd: “kunnen de 

aktivistische buurlingen dat [deze scheuring: MK] niet voorkomen en hoe?” De activisten 

werd dus gevraagd hun invloed aan te wenden om een scheuring te voorkomen. Het is 

bekend dat de invloed van de activisten vanaf begin jaren twintig toenam; maar dat er 

ook om concrete hulp gevraagd werd is nieuw. Dus de activisten speelden niet alleen op 

de achtergrond een steeds grotere rol, ze werden zelfs gevraagd zich actief in de 

Vlaamse problematiek te mengen.124 Verder zou Van den Broeck in 1927 de uiteenzetting 

van activist Joncker (verschenen in Vlaanderen en in de Tijd) gebruiken om Van 

Cauwelaert tot politieke acties te dwingen.125 Daarna bracht de gematigde flamingant, 

katholiek kamerlid en toenmalig burgemeester van Antwerpen Van Cauwelaert het opstel 

van Joncker onder de aandacht van de politiek.  

 

                                          
122 BE ADVN, archief Jozef Van den Broeck, AC 451, D1959 (1/2), dossier begroetingsdag: briefwisseling tussen 
Minnaert en Jozef Van den Broeck m.b.t. samenkomstdag, 8 augustus 1923 en 10 augustus 1923 en Geenen, 
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Jozef Van den Broeck, 13 augustus 1925. 
125 BE ADVN, Archief Jozef Van den Broeck, AC 451, D1959 (1), dossier oud-hoogstudentenbond: 18 maart 
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Residentiebode 

Privé gezien ging het Jozef Van den Broeck vanaf 1925 wat beter, hij kreeg een beter 

betaalde baan bij een school in Den Haag. Daarna trad hij in dienst bij de Haagse 

katholieke krant de Residentiebode. Vanaf 1927 was hij een vast onderdeel van de 

redactie en gold hij als expert voor onderwerpen aangaande de Vlaamse Beweging. Tot 

aan zijn dood zou Van den Broeck bij de krant werkzaam zijn. Van den Broeck hield voor 

de krant interviews met prominente spelers binnen de Vlaamse Beweging (zoals 

Huysmans).126 Hij probeerde daarnaast zoveel mogelijk artikelen van zijn mede-

activisten geplaatst te krijgen. Tevens schreef hij zelf vele en belangrijke artikelen voor 

de krant. Het volgende citaat gaat in op een artikel van Van den Broeck dat verscheen in 

De Residentiebode over de slechte behandeling van de activisten vlak na WO I:  

 

“Toen de brandkast van H. van der Spurt te Gent samen met al zijn meubelen en instrumenten uit de venster 

zijner woning op straat was geworpen en de poging der straatrovers om hem open te breken vruchteloos waren 

gebleken, het gemeentebestuur alles deed opruimen en den beroofden eigenaar hiervoor…. Een rekening 

stuurde!”127 

 

Met zijn activiteiten bij De Residentiebode heeft van de Broeck het Nederlandse en 

Vlaamse publiek op de hoogte gesteld van de activistische zienswijze op de verschillende 

kwesties binnen de Vlaamse Beweging; niet in de minste plaats de amnestiekwestie. Al 

beïnvloedde Van den Broeck maar een relatief kleine groep met zijn werk, het was één 

van de belangrijkste spreekbuizen van de uitgewekenen in Nederland. De bewustwording 

van de Vlaamse problematiek in Nederland zal er zeker door zijn versterkt, al is het 

moeilijk de concrete invloed ervan te achterhalen. Om van Hees te citeren: “In positieve 

zin heeft de groep ballingen er toe bijgedragen dat de publieke opinie enigermate leerde 

in te zien dat het Nederlandse cultuur- en beschavingsgebied zich niet tot de 

Rijksgrenzen beperkte.”128 Dit had tot gevolg dat, zij het op beperkte schaal, 

verschillende Nederlanders zich voor de Vlaamse kwestie en/of het Groot-Nederlandse 

gedachtegoed inzetten.   

 

Van den Broeck verdwijnt naar achtergrond 

Midden jaren twintig werkte Van den Broeck nog altijd hard verder aan het onder de 

aandacht brengen van de amnestiekwestie en andere kwesties.129 De amnestiekwestie is 

door Van den Broeck op menig manier gesteund. Onder meer via het verspreiden van 

propaganda brochures, door correspondentie met prominente Vlaamse politici, zijn 
                                          
126 BE ADVN, Archief Jozef Van den Broeck, AC 451, D1959 (1), dossier interview Franck, Huysmans en Sap: 
correspondentie met Huysmans (e.a.) betreft interviews voor de residentiebode, 24 februari 1932.  
127 BE ADVN, Archief Karel Heynderickx, AC 452, D 1960 (1/1-5) Den Haag: Karel Heynderickx haalt een 
artikel, in de Residentie van Van den Broeck, in een briefwisseling met Borginon aan, 24 mei 1937.  
128 Van Hees, ‘Vlaamse activisten als politieke vluchtelingen, 411. 
129 BE ADVN, Archief Jozef Van den Broeck, AC 451, D1959 (3): correspondentie over brochure amnestie, o.a. 
13 januari 1924 en 10 februari 1924. 
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artikelen in de verschillende bladen en zijn steun aan vele Vlaams-nationalistische 

organisaties. In 1929 leek Van den Broeck beloond te worden voor al zijn harde werk; 

volledige amnestie zou er eindelijk komen. Echter tot grote teleurstelling van vele 

activisten kwam er geen echte amnestie, daarvoor in de plaats kwam de ‘uitdovingswet’. 

Zoals we in het eerste gedeelte van dit onderzoek hebben gelezen gaf deze wet absoluut 

geen volledige amnestie. Jozef Van den Broeck bleef gedesillusioneerd in Nederland 

achter. Het feit dat hij en zijn mede activisten niet volledige gerecupereerd werden en 

hen geen recht en herstel werd geboden, zorgde ervoor dat hij niet naar Vlaanderen 

terugkeerde. Zijn goede integratie in Nederland hielp hier ook bij.130  

In de jaren dertig bleef Van den Broeck actief als archivaris en bibliothecaris voor 

De Residentiebode en werkte verder nog als bestuurslid van de Dietsche Bond. Van den 

Broeck bleef dus nog actief in het Vlaamse verenigingsleven, alleen niet meer op de 

voorgrond. Op 25 november 1938 zou hij overlijden en te Den Haag worden begraven. 

 
                            Begrafenis Jozef Van den Broeck. 

 

Op zijn begrafenis spraken mede activisten Borms en Heynderickx (zie foto); deze laatste 

sprak als ex-volgemachtigde van de Raad van Vlaanderen eervol over hun activische 

vriend Van den Broeck.131  

                                          
130 Geenen, ‘Jozef Van den Broeck, flamingant en informant’, 188.  
131 BHIC, Archief Nederlandse collecties over de Vlaamse Beweging, 846: Jozef Van den Broeck.  
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2.2: Karel Heynderickx 

 

 

 

 

 

    

Zelfportret Karel Heynderickx. 
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In 1875 begon het leven van Karel Heynderickx te Sint-Nikolaas. Heynderickx maakte 

een voorspoedige carrière in de Vlaamse Beweging door. Op jonge leeftijd, in de jaren 

1890, was Heynderickx al actief in de katholieke Vlaamsgezinde jongeren en 

studentenbewegingen. Hij stichtte later onder meer de Oud-Hoogstudentenbond van 

Oost-Vlaanderen en het Vlaamsch Secretariaat, was stadssecretaris van Sint-Nikolaas en 

was schrijver en hoofdbestuurslid van het Davidsfonds.132 In de Eerste Wereldoorlog zou 

de politieke loopbaan van Heynderickx verder in een stroomversnelling raken. Zo werd 

Heynderickx in 1916 benoemd tot hoogleraar in het administratief recht, in 1917 tot 

secretaris-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, eind 1917 werd hij lid van 

‘de Raad van Vlaanderen’ en in 1918 was hij ook lid van de ‘commisie van 

gevolmachtigden’.133 Deze commissie werd voor een paar maanden de nieuwe raad van 

Vlaanderen, gevolmachtigd door de Duitsers, die werd uitgebreid met twee katholieken; 

waarvan Heynderickx er één was. Net als vele andere activisten week ook Heynderickx in 

1918 uit naar Nederland. Vele maanden later zouden Heynderickx en de andere ballingen 

pas hun straf te horen krijgen; Heynderickx werd door het Belgische gerecht op 20 maart 

1920 tot levenslang veroordeeld.134 Desondanks hoopte hij snel weer naar zijn geliefde 

Vlaanderen te kunnen terugkeren, maar het lot bepaalde anders. 

 

Het nieuwe leven in Nederland 

Net als vele ballingen was het voor hem ook lastig zijn draai in Nederland te vinden. Ten 

eerste was het moeilijk om te accepteren dat hij geen belangrijke rol meer in de Vlaamse 

politiek speelde; vooral gezien zijn prominente rol tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

Vervolgens had zijn vlucht naar Nederland ook financiële gevolgen; zijn goede inkomen 

was weggevallen en zijn diploma’s waren in Nederland niks meer waard. Net als andere 

activisten eiste ook Heynderickx een financiële tegemoetkoming van de Duitsers.135 

Heynderickx en vier andere uitgewekenen ontvingen de hoogste tegemoetkoming. 

Waarom dat precies was is echter onduidelijk.136 Met dat geld kon Heynderickx het 

uithouden tot 1921 en de “acte France” behalen; een academische graad aan de 

universiteit van Leiden. In 1921 werd Hyenderickx de Nederlandse vertegenwoordiger 

van de Ihagee camerafabriek in Dresden.137 Vanaf dat moment verbeterde de financiële 

situatie voor hem en zijn gezin, al was het nooit een vetpot. Met betrekking tot de 

Vlaamse zaak zou Heynderickx zich tot 1922 op de achtergrond bewegen, echter zonder 

het contact met zijn mede ballingen te verliezen.  

 

                                          
132 BE AMVC Letterenhuis, Archief K. Heynderickx, H625  (3): een artikel in ons leven vol. 22, 29 januari 1910. 
133 M. Joost, Catalogus van de verzameling Karel Heynderickx: Sint-Niklaas, 27 januari 1875, Doesburg (Ned.), 
4 oktober 1962 : stadssecretaris, secretaris-generaal (Sint-Niklaas 1978) 4.  
134 Wils, Honderd jaar Vlaamse Beweging. 
135 Campenhout, ‘Een hoofdstuk uit het leven Karel Heynderickx’, 151. 
136 Vanacker, het activistische avontuur, 458-459. 
137 Joost, Catalogus van de verzameling Karel Heynderickx, 5.  
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Heynderickx steeds actiever in de Vlaamse zaak. 

Heynderickx was lid van het Vlaamse comité. Hij maakte onderdeel uit van de 

controlecommissie en deze zorgde voor de financiën van het comité. Heynderickx werkte 

vanuit dit comité mee aan een memorandum van de Amerikaanse president Wilson; 

waarin het activisme gerechtvaardigd werd.138 Aangezien Heynderickx vanaf 1921 iets 

meer financiële armslag had, kon hij zich actiever inzetten voor de Vlaamse zaak. Al was 

hij (nog) niet één van de prominentste spelers binnen de ballinggemeenschap, toch was 

Heynderickx bij veel initiatieven van de activisten betrokken. Op 16 november 1922 

kreeg hij bijvoorbeeld het verzoek bij een mede-activist navraag te doen over diens 

pensioen. Heynderickx ging hiermee naar Van den Broeck en hij kon later bevestigen dat 

het pensioen geregeld was. Ook mede activist en balling Spincemaille hielp in deze 

zaak.139 Verder schreef Heynderickx in 1923 een artikel in het jubileumnummer van het 

Leuvense studentenblad Ons Leven. Hierin nam hij duidelijk een anti-Belgische stelling 

in, zoals de meeste activisten dat overigens deden.140 

 Heynderickx werd één van de bestuursleden van de vereniging ‘Hou ende Trou’, 

waar later het verbond van Vlaams-Hollandse Verenigingen uit zou ontstaan.141 Ook 

zorgde Heynderickx er persoonlijk voor dat een belangrijk stuk van Adelfonds Henderickx 

over de amnestiezaak uit het blad De Ploeg, ook in het dagblad Het Vaderland zou 

verschijnen. Verder zou Heynderickx proberen de bijdrage in de Residentiebode te laten 

verschijnen. Heynderickx en Henderickx spraken verder met elkaar af dat het Borms-

fonds gesteund moest worden en hiervoor werd om een financiële bijdrage van 

sympathisanten gevraagd.142 Jozef Van den Broeck moest in 1925 een belangrijke 

voordracht houden en zich uitspreken tegen het Nederland-Belgische verdrag. Hiervoor 

voorzag Heynderickx hem van belangrijke documenten.143 Zelf zou Heynderickx zich niet 

actief mengen in de discussie over het Nederland-Belgische verdrag. Hij liet dit over aan 

andere (hierin trad met name het activistische weekblad Vlaanderen sterk naar voren).144 

Voor de amnestiezaak zette Heynderickx zich des te harder in. Een studiegroep van 

uitgeweken juristen, waaronder Heynderickx en Alfonds Jonckx, kwam er erachter dat 

volgens de amnestieclausule in het verdrag van Versailles, dat door België in 1919 

ondertekend was, België de activisten amnestie moest verlenen. Het was vooral Jonckx 

die met deze stelling naar voren trad. In verschillende artikelen, manifesten en 

                                          
138 Wils, Honderd jaar Vlaamse Beweging, 88.  
139 BE AMVC Letterenhuis, Archief K. Heynderickx, H625 B, briefwisseling tussen A. Henderickx en K. 
Heynderickx, 16 november 1922. 
140 Campenhout, ‘Een hoofdstuk uit het leven Karel Heynderickx’, 152. 
141 BE AMVC Letterenhuis, Archief K. Heynderickx, H625 B2: briefwisseling tussen kinderen van K. Heynderickx 
en N. van Campenhout. 
142 BE AMVC Letterenhuis, Archief K. Heynderickx, H625 B, briefwisseling tussen A. Henderickx en K. 
Heynderickx, 19 april 1923. 
143 BE AMVC Letterenhuis, Archief K. Heynderickx, H625 B, briefwisseling tussen A. Henderickx en K. 
Heynderickx, 06 december 1925.  
144 Vlaanderen (2); Jrg 1926 nr 230. 
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toespraken werd de stellingname beargumenteerd; zowel in het openbaar als in de 

politiek werd het besproken.145  

   

Twisten binnen de Vlaamse Beweging 

Heynderickx en de meerderheid van de activisten waren voorstanders van het creëren 

van een Groot-Nederland, waarbij zij een Waals-Vlaamse federatie als overgangsfase niet 

afwezen. Hiermee stonden zij tegenover het invloedrijke weekblad Vlaanderen, dat onder 

leiding stond van activist en uitgewekene De Decker. De groep rondom De Decker wees 

elke vorm van federalisme met Wallonië van de hand en verketterde iedereen die de lijn 

van de groep rondom Vlaanderen niet volgde. Het kwam tot een ruzie met de 

sympathisanten van het weekblad De Ploeg en de Frontpartij, want zij wilden het Vlaams 

nationalisme niet door De Decker gedomineerd zien. Om de ruzie te sussen schreef een 

groep Groot-Nederlanders en een vijftal Haagse ballingen een open brief naar beide 

partijen. Deze werd in Vlaanderen op 24 oktober 1925 geplaatst. Karel Heynderickx was 

één van de vijf Haagse ballingen die de openbare brief ondertekende. Het doel was om 

de eenheid binnen de Vlaamse Beweging zoveel mogelijk te bewaren; alleen dan zouden 

belangrijke resultaten bereikt kunnen worden.146  

In jaren dertig ontstond er wederom een scherpe tegenstelling binnen het 

Vlaams-nationalisme, tussen rechts-autoritaire ideologieën en degenen die het 

democratische pad wilden bewandelen. Naarmate de tegenstelling sterker werd, voelden 

de activisten zich steeds meer gedwongen een eigen positie in te nemen. Heynderickx’s 

toenemende frustratie, voortkomend uit zijn financiële moeilijke situatie (het bleef zwaar 

zijn hele gezin goed te onderhouden) alswel in het uitblijven van de amnestie, zorgde 

ervoor dat hij enigszins radicaliseerde en naar het (radicalere) rechts-autoritaire 

gedachtegoed neigde. Hij onderhield bijvoorbeeld contacten met de Nederlandse rechts-

radicale groep ‘Zwart Front’ maar toch bleef hij zich met name in de ‘neutrale’ Dietse 

kringen begeven.147 

  

Bundeling van krachten 

Binnen de Vlaams-nationalistische partijen waren er naast de Frontpartij verschillende 

kleinere katholieke Vlaams-nationalistische partijen. In 1926 werd er gekeken naar 

mogelijkheden om tot één federatie te komen. Het Verbond van Vlaams-Hollandse 

verenigingen wilde een breed gedragen eenheid en niet in de laatste plaats was dit het 

streven van Heynderickx zelf. Daarnaast wilde het verbond een grotere en directere 

invloed op deze organisatie krijgen. Het verbond, waarin Heynderickx ‘Hou ende Trou’ 

vertegenwoordigde, kwam bijeen om deze zaken te bespreken. Er zou volgens hen een 

                                          
145 Campenhout, ‘Een hoofdstuk uit het leven Karel Heynderickx’, 154. 
146 Ibidem, 155. 
147 Van Hees, ‘Vlaamse activisten als politieke vluchtelingen’, 409.  
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nieuwe Vlaams-nationalistische raad moeten komen, met vertegenwoordigers van de 

Frontpartij, het Verbond van Vlaams-Hollandse Verenigingen en het weekblad 

Vlaanderen. Daarin zouden de ballingen een gelijkwaardige vertegenwoordig krijgen, wat 

hen een belangrijke machtspositie zou geven. Ondanks dat de realisatie hiervan 

aanstaande leek, kon men het op een vergadering begin 1927 toch niet eens worden. 

Tijdens deze vergadering vertegenwoordigden Heynderickx weer ‘Hou ende Trou’. De 

belangrijkste reden dat men het niet eens werd was dat de Frontpartij niet bereid was 

een aanzienlijk deel van haar macht af te staan.148  

Ondanks het mislukken van deze bundeling van krachten nam de invloed van de 

ballingen op de Vlaamse Beweging ontegenzeggelijk toe. Ook de invloed van 

Heynderickx, binnen de ballinggemeenschap maar ook daarbuiten, nam verder toe. 

Tijdens de Dietse landdag in 1928, een dag later gevolgd door de begroetingsdag in 1928 

was Heynderickx bijvoorbeeld de voorzitter van beide bijeenkomsten. Daarnaast was hij 

niet alleen de afgevaardigde van de Haagse tak van het Verbond van Vlaams-Hollandse 

Verenigingen (Hou ende Trou), maar werd hij eind 1927 ook nog voorzitter van deze 

vereniging. In 1928 nam het Verbond van Vlaams-Hollandse Verenigingen, met 

Heynderickx als een van voortrekkers, nieuwe initiatieven tot het creëren van één 

Nationaal-Vlaamse partij, die het Algemeen Vlaams Nationalistisch Verbond (AVNV) 

moest gaan heten. Ondanks rechtstreekse onderhandelingen met de drie belangrijkste 

partijen die in het AVNV moesten gaan plaats nemen - de ballingen, de Frontpartij met 

kopstuk Borginon en de autoritaire en anti-parlementaire partij van Van Severen’ 

(Katholieke Vlaamsch Nationaal Verbond KVNV) – konden zij het niet met elkaar eens 

worden. De verschillen tussen met name de Frontpartij en de KVNV bleken te groot. 

Heynderickx en ‘Hou ende Trou’ zouden hun initiatieven in deze richting vanaf dat 

moment staken.149  

 

De uitdovingswet 

Eind jaren twintig was Heynderickx niet enkel in groepsverband actief, hij stond onder 

meer in direct contact met bijvoorbeeld de gemeente Sint-Nicolaas over de 

amnestiekwestie. Aangezien Heynderickx daar een verdienstelijk verleden als 

stadsecretaris had gehad, onderhield hij nog altijd warme contacten in Sint-Nikolaas. Zo 

ook met de toenmalige burgermeester De Smedt. Deze deelde hem via een persoonlijke 

brief mee dat de gemeente Sint-Nikolaas een amnestiemotie had ingediend.150 Er lijkt 

geen twijfel dat Heynderickx had aangedrongen op deze motie. Verschillende van 

dergelijke noties werden ingediend en samen met inspanningen vanuit de gehele 

                                          
148 Campenhout, ‘Een hoofdstuk uit het leven Karel Heynderickx’, 156. 
149 Ibidem, 157-159. 
150 BE ADVN, Archief Karel Heynderickx, AC 452, D1960 (1/1): reactie van K. Heynderickx op uitlating Hubert, 
20 februari 1928. 
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Vlaamse Beweging, nam de druk voor het verlenen van amnestie verder toe. Met name 

na de Bormsverkiezing eind 1928 en de daaropvolgende grote verkiezingsoverwinning 

van het Vlaamse nationalisme. Net zoals Van den Broeck nam ook Heynderickx geen 

genoegen met de hieruit voortvloeiende uitdovingswet. Ook Heynderickx verliet 

Nederland niet, maar in tegenstelling tot Van den Broeck bleef Heynderickx zich zeer 

actief voor de Vlaamse zaak inspannen. Zijn positie was in de jaren twintig steeds 

belangrijker geworden; hij was één van de voortrekkers in nauwere samenwerking 

binnen het Vlaams-nationalisme geweest, onderhield warme en goede contacten met 

bestuurders van o.a. de Vlaamse stad Sint-Nikolaas, hij was een tijd lang voorzitter van 

de belangrijke vereniging ‘Hou Ende Trou’ en speelde op de achtergrond een belangrijke 

rol in het naar voren halen van de amnestieclausule. Tot slot maakte hij bijna zijn 

grootste verlangen waar; het samenbundelen van de Vlaams-nationalistische krachten.  

 

Moeilijke situatie begin jaren dertig 

Na de teleurstelling van de uitdovingswet informeerde Heynderickx op 20 juli 1930 bij 

Borginon over de mogelijkheden om zijn persoonlijk geleden oorlogsschade terug te 

vorderen; op basis van de zogenoemde clementiewet. Borginon raadde hem aan verder 

op de zaak in te gaan, aangezien hij op een onrechtmatige manier bejegend was. (zie 

bijlage 2.4 en 2.5). Een belangrijke schadepost was zijn huis; zo verkocht Heynderickx 

zijn huis vlak voor zijn vlucht naar Nederland aan een apotheker en zij hadden een 

rechtsgeldige overeenkomst getekend. Maar toch legde de Belgische staat beslag op zijn 

huis.151 Na verschillende correspondenties hierover, met onder meer Van Cauwelaert en 

het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken, gaf Heynderickx het op. Hoe langer hij 

op persoonlijke genoegdoening moest wachten hoe meer hij verbitterderde, maar zijn 

idealisme en strijdlust zouden daarentegen nog lang niet verdwijnen. Echter hij wilde niet 

alleen financiële genoegdoening voor zichzelf en zijn mede-activisten, maar hij wilde 

erkentelijkheid voor de fouten van de Belgische regering jegens de activisten vlak na WO 

I. Dit kon volgens Heynderickx alleen geschiedden als er volledige amnestie zou komen.  

Het onderhouden van zijn gezin werd een steeds zwaardere last voor 

Heynderickx; dit kwam met name omdat zijn werk hem maar moeilijk lag en daarbij heel 

hard moest werken om rond te komen. Een citaat van zijn oudste zoon illustreert dit:  

 

‘Ongetwijfeld moeten hem deze zakelijke activiteiten zwaar gevallen zijn, want zoals ik al schreef was hij niet 

erg zakelijk aangelegd, maar de verantwoordelijkheid tegenover zijn echtgenote en zijn grote gezin dwongen 

hem tot dit werk teneinde zoals men hier in Nederland zo typisch zegt ‘voor brood op de plank te zorgen’. Het is 

dan ook vele jaren slechts droog brood geweest!152  

                                          
151 BE AMVC Letterenhuis, Archief K. Heynderickx, H625 B1a: briefwisseling tussen K. Heynderickx en Ereust 
Cleas, 19 februari 1935. 
152 BE AMVC Letterenhuis, Archief K. Heynderickx, H625 B2: briefwisseling tussen kinderen van K. Heynderickx 
en N. van Campenhout. 
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Ondertussen ging in 1934 het Duitse bedrijf dat hij in Nederland vertegenwoordigde 

failliet, waardoor zijn eigen zaak omviel. Zijn financiële situatie werd nu nog hachelijker. 

 

Heynderickx en de amnestiekwestie  

Ondanks Heynderickx’s financiële tegenslag bleef hij zich zeer actief voor de rechten van 

Vlamingen inzetten, waarbij de nadruk bij de amnestiekwestie kwam te liggen. Om dit te 

bereiken was hij allereerst actief in de organisatie ‘Recht en Herstel’; deze organisatie 

werd in de jaren dertig opgericht.153 Recht en Herstel streed voor het verkrijgen van 

volledige amnestie en kwam op voor alle Vlaamse burgers, die door moord, 

brandstichting, plundering, vernieling, broodroof, willekeurige gevangzetting of andere 

onrechtmatige daad, werd benadeeld. Ook werkte Heynderickx op persoonlijke basis 

nauw samen met Spincemaille en Jonckx voor het verkrijgen van amnestie. (zie bijlage 

2.6). Spincemaille en Jonckx traden vaker op de voorgrond maar Heynderickx vertolkte 

op de achtergrond een minstens zo belangrijke (adviserende) rol. Daarnaast stond hij in 

contact met de ‘bond der Vlaamsche bannelingen en uitgewekene’, schreef hij tot eind 

‘30 jaren in het tijdschrift De Schelde en in het Vlaams nationaal dagblad Volk en 

Staat.154  

Ook was Heynderickx lid van het ‘centraal comité voor amnestie’. Dit comité was 

opgericht in 1927 en coördineerde de amnestie initiatieven in België en Nederland. Na 

enkele vergaderingen besloot Heynderickx in 1934, in overeenstemming met en steun 

van het comité, om Herman Teirlinck (raadsheer bij de Belgische koning Leopold III) te 

benaderen. Bij hem eiste Heynderickx, namens het comité, een oplossing voor de 

amnestiekwestie. Kwam dit er niet op korte termijn dan zou Teirlinck publiekelijk bekend 

gemaakt worden als vijand van de amnestiekwestie en de hele amnestiezaak zou weer 

volledig aan het rollen worden gebracht. Ondanks het feit dat de dreigende boodschap bij 

Teirlinck en de Belgische koning Leopold zal zijn aangekomen, is het onwaarschijnlijk dat 

het dreigement concrete verandering bracht.155 Met name gezien het feit dat deze 

periode overschaduwd werd door de wereldwijde economische malaise die zaken zoals de 

amnestiekwestie op de achtergrond drukte. Maar de amnestiezaak werd weer aan het 

rollen gebracht.  

 

Internationalisering van de amnestiekwestie  

Het verkrijgen van amnestie liet lang op zich wachten, vandaar dat er eind jaren twintig 

al een nieuwe weg was ingeslagen; namelijk het internationaliseren van de 

amnestiekwestie. Door middel van internationale aandacht en daaropvolgende druk van 

                                          
153 BE ADVN, Archief Karel Heynderickx, AC 452, D1960 (1/1-5): briefwisseling tussen K. Heynderickx en J. 
Wannyn, 1936-1937. 
154 BE ADVN, Archief Karel Heynderickx, AC 452, D1960 (1/1-5): artikel in Volk en Staat, augustus 1937.  
155 BE ADVN, Archief Karel Heynderickx, AC 452, D1960 (1/1): in overeenstemming met en steun van het 
comité wordt Herman Teirlinck benaderend, 06 april 1934. 
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de internationale publieke opinie, organisaties en/of regeringen, wilde men amnestie 

afdwingen. Spincemaille (e.a.) legden in 1928 verschillende internationale intellectuelen  

de vraag voor een internationaal manifest te ondertekenen. In totaal zouden bijna 200 

intellectuelen van over de hele wereld hieraan meewerken. Niet alleen konden de 

Vlaams-nationalistische partijen hiermee hun voordeel in de Belgische kamer doen, maar 

er kwam ook hernieuwde aandacht voor de amnestiekwestie; vooral ook internationaal 

gezien.156 De ballingen hebben deze (internationale) aandacht met name gegenereerd. 

Vanaf 1935 trad Heynderickx meer op de voorgrond. Dat jaar begon een nieuwe 

fase in het internationalisering van de amnestiekwestie. Heynderickx stond in direct 

contact met Ziegesar (één van de kopstukken van de ballingen in Duitsland) en 

coördineerde de contacten tussen Duitse en de Nederlandse ballingen. Ziegesar deelde 

Heynderickx mee dat er twee belangrijke studies in Duitsland waren verschenen, waar de 

Duitse uitgewekenen een belangrijke aanzet voor hadden gegeven. De eerste studie was 

een wetenschappelijke studie rondom de Duitse Professor Wolfgast. Bij de andere studie 

werkte de rechtsfaculteiten van de meeste Duitse universiteiten aan het rechtsvraagstuk 

der amnestie voor de Vlamingen; dit met betrekking tot de clausule in het verdrag van 

Versailles.157 De Duitse rijksminister Dr. Frank, voorzitter der ‘Academie fűr deutsches 

Recht’ stelde dat het onbegrijpelijk was dat de Belgische opvatting van de 

amnestiebepaling in volledige tegenspraak was met de eensgezinde opvatting der 

Duitsche rechtswetenschap. In beide studies werd gesteld dat de Belgische juristen op 

hun eigen gebied helemaal fout zaten.158 Toenemende druk van Duitsland en Nederland 

kon de amnestiekwestie spoedig tot een einde brengen, zo hoopte Heynderickx. 

Heynderickx schreef Ziegesar dat Jozef Van den Broeck er al voor gezorgd had dat de 

studie van Wolfgast verschenen was in de Haagse Residentiebode. Verdere aandacht in 

Nederland bleef nog beperkt. Heynderickx probeerde dit te veranderen. Hij ging er vanuit 

dat met de hulp van Borms, die in het verleden in verschillende Nederlandse bladen 

artikelen had geschreven, hij op zijn minst in één of meer van deze bladen de studie kon 

laten verschijnen. Tevens sprak Heynderickx met een zekere Kavenberg. Deze 

verzekerde hem dat men bereid was de studie in een Nederlands tijdschrift voor 

internationaal recht te plaatsen. Daarnaast werd de studie al in één van Nederlands’ 

rechtskundige tijdschriften geplaatst, zo verzekerde een bekende (Briet genaamd) 

Heynderickx. Heynderickx leek deze fase van het internationaliseren van de amnestie 

kwestie te coördineren; enerzijds tussen de ballingen in Duitsland en Nederland en 

anderzijds tussen de uitgewekenen en de Vlaamse belanghebbende. Daarnaast was hij 

                                          
156 Roosbroeck, Twintig eeuwen Vlaanderen, 201. 
157 BE ADVN, Archief Karel Heynderickx, AC 452, D 1960 (1/1):  briefwisseling tussen Jan Wannyn aan 
Heynderickx Rotterdam, 15 augustus 1935 en BE ADVN, Archief Karel Heynderickx, AC 452, D1960 (2/3): brief 
wisseling K. Heynderickx-Ziegesar, 29 december 1935. 
158 BE ADVN, Archief Karel Heynderickx, AC 452, D 1960 (1/4):  briefwisseling tussen Jan Wannyn aan 
Heynderickx Rotterdam, 15 augustus 1935 en BE ADVN, Archief Karel Heynderickx, AC 452, D1960 (2/3): brief 
wisseling K. Heynderickx-Ziegesar, 29 december 1935. 
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degene die bijvoorbeeld Briet aanspoorde de studie z.s.m. te laten verschijnen en hem 

de benodigde informatie stuurde, o.a. de door Heynderickx (e.a.) gemaakte studie m.b.t. 

de clausule in het verdrag van Versailles.159 (zie bijlage 2.7). Ondanks de inspanningen 

van Heynderickx en andere konden velen Nederlanders niet voor de amnestiezaak 

gewonnen worden. 

 In Duitsland zou in 1936 weer een studie verschijnen, dit maal van de Duitse 

Prof. Verdrost in een juridisch blad. 160 Recht en Herstel, waarin Heynderickx actief was, 

zorgde er voor dat dit artikel ook in het Nederlands/Engels/Frans vertaald en daarna 

verspreid werd.161 Ook in deze studie werd weer aangetoond dat de Belgische regering 

fout gehandeld had m.b.t. amnestieclausule in het verdrag van Versailles. Heel belangrijk 

was dat deze studie de goedkeuring van de Duitse regering kreeg; oftewel de Duitse 

regering steunde (op indirecte wijze) hun standpunt. Vooral door deze goedkeuring zou 

de druk op België nemen. Jonckx deelde aan Heynderickx echter mede dat te sterke 

inmenging van Duitse zijde averechts kon werken. Immers België zou nooit de schijn 

willen wekten door Duitse druk te zijn bezweken. Heynderickx maande de Nederlandse 

auteurs van de verschillende artikelen en de Duitse ballingen niet te provocerend te werk 

te gaan. De mate waarin dit alles invloed had op het Belgische beleid is lastig in te 

schatten maar de Belgische regering werd wel in een lastig pakket gemanoeuvreerd. De 

Belgische regering voelde de druk en was daar allerminst blij mee. De Belgische regering 

was vooral ontstemd omdat het de zaak op nationaal niveau wilde houden en 

internationale bemoeienis zoveel mogelijk wilde voorkomen. Maar de vele initiatieven van 

de ballingen zorgden ervoor dat de Belgische regering steeds vaker op het internationaal 

toneel verantwoording moest afleggen voor haar handelen.162  

 

De roep voor amnestie wordt luider  

De roep voor volledige amnestie nam nog verder toe. In hetzelfde jaar (1936) zouden 

Heynderickx en Jonckx een belangrijke studie van prof. Victor Hugo, een vooraanstaands 

wetenschapper en docent aan de Universiteit te Brussel, faciliteren. Het was een 

belangrijke studie omdat het een onafhankelijke en onpartijdige Belgische studie van een 

hoogaangeschreven professor betrof. Doordat zij Hugo slechts stukken toestuurden en 

verder niet beïnvloedden, bleef de onafhankelijkheid van de studie gewaarborgd. De 

toegestuurde stukken belichten de activistische kant van het verhaal.163 Nadat deze 

                                          
159 BE ADVN, Archief Karel Heynderickx, AC 452, D1960 (1/3): briefwisseling tussen K, Heynderickx en Briet, 10 
januari 1936 en BE ADVN, Archief Karel Heynderickx, AC 452, D1960 (1/3): briefwisseling tussen K, 
Heynderickx en Briet, 23 januari 1036.  
160 BE ADVN, Archief Karel Heynderickx, AC 452, D 1960 (1/1): briefwisseling tussen Jan Wannyn aan 
Heynderickx Rotterdam, 15 augustus 1935.  
161 BE ADVN, Archief Karel Heynderickx, AC 452, D 1960 (1/1):  briefwisseling tussen Jan Wannyn aan 
Heynderickx Rotterdam, 15 augustus 1935.   
162 Roosbroeck, Twintig eeuwen Vlaanderen, 201-202. 
163 BE ADVN, Archief Karel Heynderickx, AC 452, D 1960 (2/1): briefwisseling tussen Heynderickx en Jonckx, 11 
januari 1936.  
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onafhankelijke studie was verschenen werd de Belgische manier van handelen na WO I, 

zoals gehoopt door Heynderickx, als onrechtmatig betiteld. 

Met een brief van Recht en Herstel aan alle ministers, senatoren en 

volksvertegenwoordigers van België, werden ze op de hoogte gebracht van de 

onrechtvaardige behandeling vlak na WO I. Hierin werd ondermeer verwezen naar de 

studie van Victor Hugo, naar oud-minister van der Velde (die de activisten alleen maar 

idealisten noemden) en naar de Belgische historicus Pirenne. Deze laatste stelde dat 

erkend moest worden dat de gedragingen der activisten werden ingegeven door hun 

liefde voor Vlaanderen en haar taal. Daarnaast werd er gewezen op de amnestieclausule 

in het verdrag van Versailles, zoals we ook lazen in het eerste deel van dit onderzoek. 164  

Deze clausule werd besproken in een Franstaligen studie; in de ‘revue du droit 

international’ van Geneve bewees Dr. Max Schroder dat rechtskundig de toepasselijkheid 

der amnestieclausules op het vroegere bezette gebied België, onmogelijk te ontkennen 

bleef. De brief van Recht en Herstel geeft aan dat de activisten steeds meer argumenten 

uit artikelen, studies of anderzijds initieerden, faciliteerden en gebruikten om bij de 

Belgische regering volledige richting amnestie af te dwingen. In de politiek werd de 

toenemende druk gevoeld en werd de amnestie druk bediscussieerd in 1936-1937.165  

Heynderickx en Jonckx stelden in januari 1936 dat een in 1924 ontworpen 

wetsontwerp (zie hieronder) onder zoveel mogelijk Vlamingen en Nederlanders verspreid 

moest worden. 

 

“wij mogen ons de vraag stellen waardoor ware de maatschappelijke vrede, de eenheid van het eindelooze 

reeks van vervolgingen, waardoor wel eenige ware verplichtingen gestraft werden, doch ontelbare schuldigen 

ongestraft bleven, terwijl zoovelen al te zwaar of onverdiend moesten boeten, ofwel door de eenvoudig 

onderwerping aan de amnestie-formule, die reeds in het vredesverdrag van Versailles was opgenomen. 

‘Niemand kan vervolgd worden wegens strafbare deelneming aan de oorlogsmaatregelen, die de 

onderteekening van den Wapenstilstand voorafgaan.’“Zoo luidt Artikel VI van de wapenstilstandovereenkomst 

van 11 november 1918, bekrachtigd door artikel 212 van het Vredesverdrag van 29 Juni 1919, dat door de 

Belgische wet van 15 September 1919 werd goedgekeurd” (documents Parlementairs kamer, 1924-1925, blz 

222) 

   w.g. Em BLovier 

   Frans v. Cauwelaert 

   Kamiel Huijsmans 

   Heyman 

   Van Isacker 

   Soundan (thans minister van justitite)166 

                                          
164 BE ADVN, Archief Karel Heynderickx, AC 452, D 1960 (1/3): brief van ‘Recht en Herstel’ waarin alle 
ministers, senatoren en volksvertegenwoordigers van België op de hoogte werden gebracht, 11 mei 1937. 
165 Roosbroeck, Twintig eeuwen Vlaanderen, 372-375. 
166 BE ADVN, Archief Karel Heynderickx, AC 452, D 1960 (2/1): briefwisseling tussen Heynderickx en Jonckx, 11 
januari 1936. 
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Dit moest uitgevoerd worden door vooral Recht en Herstel. In samenwerking met Jonckx 

en Spincemaille speelde Heynderickx in deze jaren een voortrekkersrol in de 

amnestiekwestie. Deze prominente rol zal alleen maar verder toenemen. 

 

Een nieuwe amnestie-ontwerpwet  

Zoals in het eerste deel van deze studie en in bovenstaande alinea’s staat beschreven; 

de amnestiekwestie was in 1936 helemaal terug. De hernieuwde aandacht en de 

toenemende pressie op de Belgische regering moest verzilverd worden. Het ijzer smeden 

wanneer het heet is, zo moesten de activisten gedacht hebben. Daarom werd er druk 

gesproken over het indienen van een nieuw wetsontwerp. Vanaf juni 1936 overlegde 

Heynderickx in samenspraak met Jonckx en Spincemaille met Borginon over een nieuw 

wetsontwerp.167 Borginon was als fractieleider van het Vlaamsch Nationaal Blok (een 

concentratie van nagenoeg alle Vlaams-nationalistische partijen) een vooraanstaand 

politicus; helemaal na de grote verkiezingsoverwinning van 1936.168 In verschillende 

bijeenkomsten en briefwisselingen werd de te volgen aanpak bediscussieerd. 

Heynderickx bracht alle kopstukken binnen de ballinggemeenschap bij hem thuis bijeen 

en besprak de kwestie. Hier werd bepaald dat “alleen amnestie – met teruggaaf van 

politieke en burgerlijke rechten – ons onvolkomene genoegdoening zou geven.”169 Jonckx 

en Heyndrickx hadden een eigen en ietwat radicaal amnestieontwerp opgesteld en deze 

aan Borginon voorgelegd. Belangrijke delen daarvan zouden in het uiteindelijke ontwerp 

terug komen. Het wetsontwerp moest zo spoedig mogelijk ingediend worden. 

Heynderickx beschreef het alsvolgt:  

 

“Prof. Jonckx heeft er herhaaldelijk de nadruk op gelegd dat het volgens hem allernoodzakelijkst is dat alleszins 

een ontwerp voor amnestie op 25 dezer [25 juni: MK] zou neergelegd worden omdat de zittijd van korten duur 

zijn zal, van Zeeland [premier van België: MK] verscheidene spoedeischende weten zal doen stemmen, in 

november dan weer de grootingen aan de orde moten komen en intusschen de eerste minister de 

bijeenkomsten der kamers tot een minimum wil herleiden.”170 (zie bijlage 2.8). 

 

Het katholieke Belgische kamerlid Delwaide wilde een eigen wetsontwerp indienen, 

waarvoor Jonckx overigens het voorontwerp had geschreven. Dit uiteindelijke 

wetsontwerp ging de ballingen en Vlaamsch Nationaal Blok niet ver genoeg. Heynderickx, 

Spincemaille en Jonckx hadden daarom Delwaide benaderd of hij het wetsontwerp van 

Borginon mede wilde ondertekenen. De steun van Delwaide leek zeker tot hij er toch 

                                          
167 BE ADVN, Archief Karel Heynderickx, AC 452; D 1960 (2/1): briefwisseling tussen Spincemaille en Borginon, 
5 juni 1936; D 1960 (2/4),: briefwisseling tussen Heynderickx en Borginon, 16 juni 1936; D 1960 (2/1): 
briefwisseling tussen Spincemaille en Delwaide, 23 juni 1936; D 1960 (2/1): briefwisseling tussen Heynderickx 
en Spincemaille, 7 juli 1936. 
168 Roosbroeck, Twintig eeuwen Vlaanderen, 361. 
169 BE ADVN, Archief Karel Heynderickx, AC 452, D 1960 (2/1): briefwisseling tussen Heynderickx en Borginon, 
16 juni 1936.  
170 BE ADVN, Archief Karel Heynderickx, AC 452, D 1960 (2/1): briefwisseling tussen Heynderickx en Borginon, 
16 juni 1936. 
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plots vanaf zag.171 Hij vond het ontwerp-Borginon te ver gaan.172 Heynderickx vond steun 

bij Vlaamse organisaties zoals Gudrun (orgaan van den Vlaamsche landbond voor R.K. 

vrouwen en meisjes), betreffende ontwerpwet. Gudrun zou bijvoorbeeld alles in het in 

werk stellen om de amnestiezaak zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen.173 (zie 

bijlage 2.9). 

In samenwerking met Borginon werd er bediscussieerd hoe het wetsontwerp eruit 

moest zien, dat het ontwerp zo snel mogelijk ingediend moest worden en uiteindelijk 

kwam er een wetsontwerp waarin de activisten een belangrijk aandeel hadden. Maar 

Borginon nam de eindbeslissing. Zo nam hij de financiële eisen wel op in het 

wetsontwerp, ondanks wat tegenwerking van met name Spincemaille. Zoals de ballingen 

hadden verwacht werd deze bepaling in de uiteindelijke wet geschrapt. Het uiteindelijke 

wetsontwerp, dus zonder de financiële tegemoetkoming werd in 1937, door de Belgische 

senaat goedgekeurd. De wet bepaalde dat de interdicties vervielen, dat het vonnis in het 

strafregister van de veroordeelden werden geschrapt en dat ze hun kiesrecht weer terug 

kregen. Echter de veroordeelden kregen hun titels, graden en functies niet terug. Deze 

wet kon Heynderickx, en vele andere Vlamingen nog steeds niet bekoren; volledige 

amnestie was weer niet bereikt.174  

De hele totstandkoming van het ontwerp en de aanzienlijke invloed van de 

ballingen daarin, geeft de prominente rol van deze groep aan. Binnen dit geheel speelde 

Heynderickx een belangrijke rol, ondanks dat hij niet degene was die het meest op de 

voorgrond trad. De uitgewekenen waren voor zowel Borginon als Delwaide een 

gelijkwaardige partij, die ook daadwerkelijk wat in te brengen hadden. Daarnaast liep de 

communicatie tussen Delwaide en Borginon grotendeels via hen. Dit illustreert de 

belangrijke rol van de ballingen als bemiddelaar tussen de verschillende partijen van de 

Vlaamse Beweging. Vooral het feit dat de uitgewekenen zelf niet fysiek in de Vlaamse 

politiek zaten, maakten hen het perfecte bindmiddel van de Vlaamse Beweging. Dat de 

ballingen in Nederland zaten, zorgde daarnaast voor dat ze een beter overzicht hadden 

van het totale plaatje, in tegenstelling tot de verschillende partijen die midden in het 

Vlaamse politieke spel zaten. 

 

Ballingen cruciaal voor behoud eenheid 

Aangezien de uitgewekenen geen eigen politieke partij hadden in Vlaanderen maar wel 

een invloedrijke groep waren binnen de Vlaamse Beweging, waren zij de aangewezenen 

om de eenheid binnen het Vlaams nationalisme te doen behouden. Zoals we al eerder 
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zagen had Heynderickx directe invloed in de belangrijke Vlaamse stad Sint-Nicolaas en 

ook verschillende andere uitgewekenen hadden nog belangrijke contacten en 

zeggenschap in Vlaanderen. Eind jaren twintig namen de ballingen zelf het initiatief tot 

het bevorderen van de eenheid, maar eind jaren dertig werden zij aangespoord vanuit 

het Vlaamsch Nationaal Blok. Het belang van de uitgewekenen in deze wordt door de 

partijleider van het Vlaamsch Nationaal Blok, Borginon, persoonlijk aan Heynderickx 

kenbaar gemaakt. Borginon, als leider van een partij waar verschillende Vlaams-

nationalistische stromingen in gehuisvest waren, benadrukt het belang van eenheid 

binnen de Vlaamse gelederen. Juist hierin waren de uitgewekenen zo belangrijk, aldus 

Borginon: 

 

“De stem van de uitgewekenen aandringend op verstandhouding en onderlinge verdraagzaamheid, zou in dezen 

op sentimenteel gebied een zeer sterken en weldadige invloed kunnen uitoefenen, of zij zich dan moge uiten in 

een dagbladartikelen, of in een collectief manifest gericht tot al de strijders in Vlaanderen.”175  

 

Borginon achtte de invloed van de uitgewekenen van evident belang voor het versterken 

van de eenheid binnen het Vlaams nationalisme. Zij werden zelfs aangespoord een 

actieve rol te spelen, door het schrijven van artikelen en/of het uitgeven van een 

gezamenlijk manifest. (zie bijlage 2.10). Wederom blijken de activisten de onmisbare 

bindende factor binnen de Vlaamse Beweging. Een factor die werd verder versterkt door 

het prestige en aanzien van verschillende kopstukken binnen de ballinggemeenschap. 

Hun autoriteit was opgebouwd tijdens WO I maar ook door hun vele initiatieven en acties 

in het interbellum.  

 

Heynderickx laatste actieve jaren  

De veeleisende en belangrijke rol die Heynderickx ondertussen ingenomen had in de 

Vlaamse Beweging en de enorme tijd en energie die hij in de amnestiezaak had gestoken 

had ook een keerzijde. De laatste jaren voor de Tweede Wereldoorlog raakte hij steeds 

meer verbitterd over zijn zware privé situatie en het steeds maar uitblijven van volledige 

amnestie. Hij liet zijn frustratie aan de Belgische regering in 1937 in de volgende 

bewoordingen blijken: “Vooraf beweer ik dat de Walen de voornaamste factoren van de 

rechtelijke en feitelijke ongelijkheid zijn die op de Vlamingen prijkt.” En hij ging verder: 

“Als men bedenkt dat haast geen enkele Waalsche activist veroordeeld is geworden dan 

hou ik staande dat zij onbevoegd zijn om te beoordelen over de daden die de Vlaamsche 

activisten hebben gesteld.”176 In 1937 schreef hij ook over zijn moeilijke privé situatie: 

“het bedrag dat ons onthouden werd [door de Belgische regering: MK] – naast al de rest 

                                          
175 BE ADVN, Archief Karel Heynderickx, AC 452, D 1960 (2/1): briefwisseling tussen Borginon en Heynderickx, 
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– is nauwelijks voldoende om mij en mijn gansch krachteloos en halve blindheid geslagen 

vrouw een begrafenis te bezorgen bij ons overlijden.”177  

 Zijn grote hart voor de Vlaamse zaak stak tijdens de Tweede Wereldoorlog al snel 

de kop op. De Duitse bezetter had plannen om Duits als tweede taal in het lager 

onderwijs in te voeren. Heynderickx ageerde hier zo sterk tegen, dat de Duitsers hem vijf 

dagen in de gevangenis opsloten.178 Na de Tweede Wereldoorlog kreeg hij opnieuw 

moeilijkheden met het Belgische gerecht vanwege de schadevergoeding die hij (eindelijk) 

tijdens de Tweede Wereldoorlog, van de zogenaamd ‘Bormscommissie, had ontvangen.179 

Ondanks dat zijn idealisme hem niet verlaten had, had hij niet meer de energie om zich 

weer volledig op de Vlaamse zaak te storten. Na de oorlog hield hij zich vooral bezig met 

schilderen. In 1958, vier jaar voor zijn overlijden, schonk hij een door hem zelfs 

samengestelde studentenliederboek aan zijn geboortestad Sint-Nikolaas. Zijn laatste gift 

aan zijn geliefde Vlaanderen. Heynderickx vond zijn laatste rust in Nederland en in 1962 

werd hij daar dan ook begraven.180  

 

2.3: conclusie 

 

“De Vlaams-nationalistische partij heeft een rol van niet te onderschatten betekenis 

gespeeld in de ontwikkeling van de Vlaamse Beweging tussen beide wereldoorlogen” 

schrijft Elias.181 Zelf wil ik nog een stap verder gaan; de Vlaams-nationalistische partij 

heeft een bepalende invloed gehad op de ontwikkeling van de Vlaamse Beweging. En 

zoals in het tweede deel van dit onderzoek duidelijk werd, speelden de uitgeweken 

activisten (op hun beurt) weer een prominente rol in het Vlaams-nationalistisme. Vooral 

via de Frontpartij, speelden zij vanaf begin jaren twintig een steeds belangrijkere in de 

Vlaamse Beweging. Onder andere via het weekblad Vlaanderen, waar Van den Broeck 

(e.a.) actief in was. De invloed van de uitgewekenen nam in de jaren dertig alleen maar 

verder toe. Maar Jozef Van den Broeck, Karel Heynderickx en andere ballingen hadden 

niet alleen invloed op de Vlaams-nationalistische partijen, ook op tal van andere 

terreinen.  

 Van den Broeck, die prominent in de jaren twintig aanwezig was, speelde een 

belangrijke indirecte rol als adviseur bij de Nederlandse overheid; deze adviesfunctie 

gebruikte hij om de Nederlandse regering meer anti-Belgisch te krijgen. Vooral met 

betrekking tot het Nederlands-Belgische verdrag werd zijn advies ter harte genomen. 
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Daarnaast werd Van den Broeck direct betrokken bij het oplossen van interne 

strubbelingen en ruzies binnen de Vlaamse politiek. Bij de twisten binnen de 

nationalistische partij te Oost-Vlaanderen moest hij, daarbij geholpen door andere zelfs 

een hele scheuring voorkomen. Verder was hij in vele organisaties actief en streed hij 

voor amnestie middels het uitgeven van brochures, het steunen van petities en het 

ondertekenen van manifesten en/of anderszins.  

 Heynderickx was minstens zo actief en zou dit tot in de Tweede Wereldoorlog 

blijven volhouden. Een groep uitgewekenen waaronder Heynderickx vormden een 

studiegroep van uitgeweken juristen, die concludeerden dat op basis van de 

amnestieclausule in het verdrag van Versailles amnestie aan de activisten verleend 

moest worden. Daarna drong Heynderickx als afgevaardigde van ‘Hou ende Trou’ aan op 

een samenwerking binnen het Vlaams nationalisme; ondanks dat dit uiteindelijk mislukte 

mag de uitwerking van deze poging niet onderschat worden. De activisten namen vanaf 

eind jaren twintig een belangrijke plek in het Vlaams-nationalisme in. Dit werd al snel 

duidelijk toen Heynderickx in samenspraak met Spincemaille en Jonckx als gelijkwaardige 

partner met Borginon overlegde over het indienen van een wetsontwerp voor amnestie in 

1936. Heynderickx en Jonckx hadden zelfs een eigen ontwerp bij Borginon ingediend en 

belangrijke delen daarvan kwamen terug in het uiteindelijke ontwerp. Net als Van den 

Broeck zou ook Heynderickx worden gevraagd zich actief in de Vlaamse politiek te 

mengen. Het Vlaamsch Nationaal Blok verzocht Heynderickx en de andere prominente 

uitgewekenen eind 1936 een actieve rol te spelen in het bewaren van de eenheid binnen 

het Vlaamse nationalisme.  

Beide personen, Van den Broeck vooral in de jaren twintig en Heynderickx eind 

jaren twintig en in de jaren dertig, waren prominente figuren binnen de 

ballingsgemeenschap maar zeker ook daarbuiten. Met name de vele en belangrijke 

contacten van Van den Broeck maakte hem een evidente schakel in de activistische 

gemeenschap. Heynderickx begaf zich vaker op de achtergrond maar was in bijna alle 

belangrijke acties van de ballingen betrokken en speelde hierin een belangrijke 

(adviserende) rol. Ook samen streden ze voor de Vlaamse zaak, al lag hun onderlinge 

contact meer in de privé sfeer. Toch moet de rol van de twee ballingen niet overdreven 

worden, het waren immers maar twee actoren binnen de gehele Vlaamse Beweging. 

Maar in veel kwesties die van groot belang waren voor de Vlaamse Beweging, speelden 

(één van) beide(n) een belangrijkere rol dan tot op heden is aangenomen! Zij 

faciliteerden en en/of initiëren studies, schreven vele manifesten en artikelen, namen 

initiatieven die het creëren van meer eenheid binnen de radicale vleugel van de Vlaamse 

Beweging tot doel hadden, internationaliseerden de amnestiekwestie en in mindere mate 

waren zij ook van belang op cultureel vlak. Denk hierbij aan het actief zijn in culturele 

Vlaamse organisaties, het uitbrengen van een liederenboek of gewoon het bijwonen van 
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Vlaamse zangfeesten. Dit alles raakte en veranderde de Vlaamse Beweging. De 

amnestiezaak werd door hen steeds verder opgelost, internationaal gezien werd de 

publieke opinie tegen België opgezet en Heynderickx, Van den Broeck en enkele andere 

activistische ballingen fungeerden als belangrijke en gelijkwaardige gesprekspartners.  

Dit geldt vooral als we de uitgewekene in totaliteit bekijken. Zoals gezegd 

speelden de uitgewekenen op een directe en indirecte manier een belangrijke rol in het 

steeds verder oplossen van de amnestiekwestie. Maar ook hebben zij de splitsing tussen 

de gematigden en de radicalen in de Vlaamse Beweging in de jaren twintig verder 

verdiept. Dit was voor een belangrijk deel te danken aan de toenemende invloed van de 

activisten op de Frontpartij. Verder werd de ballingen gevraagd zich actief te mengen in 

de Vlaamse regionale maar ook nationale Vlaamse problematiek. Het radicale geluid van 

de ballingen vond steeds meer ingang binnen de Vlaamse Beweging en hierdoor 

radicaliseerde de Vlaamse Beweging meer en meer.  

De rol en invloed van de activisten is hier afdoende beargumenteerd, maar wat 

valt er te concluderen over de (onduidelijke) positie van de ballingen in de Vlaamse 

Beweging? Mijn inziens is er geen sprake van een onduidelijke positie, zoals in het in de 

inleiding aangehaalde artikel ‘Balling in Nederland. Een hoofdstuk uit het leven Karel 

Heynderickx (1918-1929) wel gesteld wordt. Het was duidelijk dat de uitvoerende macht 

bij de Frontpartij en Vlaamse kopstukken zoals Van Cauwelaert lag, zij konden hun 

macht immers in de Belgische Kamer uitoefenen. Vanaf eind jaren twintig werden de 

uitgewekenen als gelijkwaardige partners gezien en behandeld. Getuige bijvoorbeeld het 

gezamenlijk opgestelde amnestieontwerp in 1936. Doordat de ballingen niet in 

Vlaanderen zaten maar in Nederland, konden zij de politieke realiteit in Vlaanderen soms 

iets uit het oog verliezen. Daarentegen zorgde de fysieke afstand dat zij een beter 

overzicht hadden van de problemen en vooral de oplossingen waarmee de Vlaamse 

Beweging worstelde. Het is dan ook geen toeval dat juist de uitgewekenen streefden naar 

meer samenwerking en probeerden onderlinge meningsverschillen op te lossen. Daarbij 

komt dat ballingen radicaliseren en zich extra hard inzetten voor de Vlaamse kwestie.  

Dit gebeurden niet alleen met de ballingen in Vlaanderen maar het lijkt een 

historisch terugkerend fenomeen. Eén van de beste voorbeelden hiervan zijn de 

Nederlandse patriotten die eind 18e eeuw naar Frankrijk vluchtten. Deze zogenoemde 

patriotten verzette zich tegen de toenmalige Nederlandse regering en wilden daarnaast 

vergaande hervormingen bewerkstellingen. De Nederlandse stadhouder was hier 

pertinent op tegen en kon de orde in zijn land alleen herstellen met de hulp van een 

Pruisisch leger. Net als bij de Vlaamse ballingen werden de patriotten hard aangepakt en 

werden er doodvonnissen uitgesproken. In Frankrijk lobbyden zij voor het herstel van de 

patriotse zaak middels Franse interventie. De ballingen waren succesvol en hadden via 

een krachtige lobby een belangrijk aandeel in de oorlogsverklaring (1793) van Franrkijk 
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aan Nederland.182 Het gaat er hierom dat beide kwesties opvallende gelijkenissen 

vertonen. Ten eerste radicaliseerden beide groepen in het land waar ze in balling waren 

en de wil om voor hun zaak te strijden werd met de verbanning aanzienlijk versterkt. 

Omdat de ballingen buiten het politieke spelveld lagen en geen concrete macht hadden, 

konden zij een belangrijke (indirecte) rol spelen. De uitgeweken patriotten lobbyde 

succesvol bij de Franse regering. De Vlaamse ballingen kregen via de Frontpartij en 

andere wegen enorme invloed op de Vlaamse politiek. Beide groepen speelden een 

cruciale rol in de uiteindelijke hervormingen in het moederland en behaalden tastbare 

resultaten. Hiermee is de vraag gerechtvaardigd of het verstandig is om politieke 

groepen volledig uit te sluiten en te verbannen. In beide gevallen lijkt het antwoord nee. 

De Vlaamse ballingen groeiden immers uit tot één van de belangrijkste en invloedrijkste 

groepen in de Vlaamse Beweging en kunnen beschouw worden als het bindmiddel in de 

soms haperende Vlaamse motor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
182 J. Rosendaal, Bataven! : Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk, 1787-1795 (2003 Nijmegen) 575-578. 
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SLOTCONCLUSIE  
 
De gevolgen van de beslissing van de Belgische regering om vlak na de Eerste 

Wereldoorlog alle activisten hard en onrechtmatig te straffen, werden het hele 

interbellum gevoeld. In deze periode werd het anti-Vlaamse sentiment bepalend voor de 

ontwikkeling en rehabilitatie van de activisten en de amnestiekwestie die hierdoor kon 

ontstaan.  

Wat betreft de invloed van de amnestiekwestie, kan geconcludeerd worden dat 

deze een grote invloed had op de ontwikkeling van de Vlaamse Beweging ten tijde van 

het interbellum. Ten eerste werd de Vlaamse Beweging een echte volksbeweging. De 

Bormsverkiezing, waarin de ‘kokende’ Vlamingen hun frustratie over het uitblijven van 

amnestie duidelijk kenbaar maakten, was hiervoor bepalend. Dit was een unieke 

ontwikkeling omdat de Vlamingen nog nooit op zo’n massale schaal achter de Vlaamse 

Beweging gingen staan; zonder de amnestiekwestie was dit hoogst waarschijnlijk niet 

gebeurt. Ten tweede veroorzaakte de amnestiekwestie een radicalisatie binnen de 

Vlaamse Beweging; wat zorgde voor verdere verdeeldheid tussen radicalen en 

gematigden binnen de beweging. Beide stromingen hadden een heel ander idee over hoe 

de amnestiekwestie aangepakt moest worden. De splitsing binnen de Vlaamse Beweging 

zou zonder de amnestiekwestie op zijn minst minder groot zijn geweest. Daarnaast 

versterkte de amnestieperikelen het anti-Belgische sentiment, immers de Belgische staat 

was voor verantwoordelijk voor de harde repressie van de activisten en het weigerde ook 

volledige amnestie uit te roepen. Hierdoor vonden ideeën zoals het vormen van een 

zelfstandige Vlaamse federatie of het creëren van een Groot-Nederland aansluiting bij 

een steeds grotere doelgroep. Dat ondermijnde de Belgische staat. Vervolgens zorgde de 

amnestiekwestie ook voor een toename van het aantal zetels in de Belgische politiek. De 

woede over de onrechtmatige repressie van de activisten en het uitblijven van amnestie 

radicaliseerde de Vlamingen. Deze radicalisering zorgde ervoor dat vele Vlamingen de 

traditionale partijen verlieten en op Vlaams nationalistische partijen (vooral de 

Frontpartij) gingen stemmen. Door de groei van het Vlaams-nationalisme konden steeds 

meer hervormingen in de Belgische politiek doorgevoerd worden en vonden nieuwe 

wetten doorgang die de rechten van Vlamingen bevorderden. Eindelijk werd vanaf eind 

jaren twintig het conservatieve en Franstaligen bolwerk aan het wankelen gebracht. Een 

algehele knieval konden de Franskiljonisten nog ternauwernood voorkomen, maar nooit 

meer zouden zij de macht krijgen die zij een eeuw lang hadden gehad. Dit was te danken 

aan de katalyserende werking van de amnestiekwestie.  

Over de rol die de (twee) uitgewekenen hadden in de ontwikkeling van de 

Vlaamse Beweging, kan het volgende geconcludeerd worden. Allereerst speelden Jozef 

Van den Broeck als Karel Heynderickx een prominente rol in de ballingsgemeenschap; 

zowel in Nederland als internationaal. Beiden waren zeer actief en hadden een sterke 
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drang naar meer zeggenschap binnen de Vlaamse Beweging. Al snel werd hun invloed, in 

samenwerking met verscheidene andere prominenten binnen de gemeenschap, op tal 

van terreinen belangrijk; zo belangrijk dat de ballingen in de loop van de jaren twintig en 

dertig één van de belangrijkste groepen binnen de Vlaamse Beweging werd. Dat uitte 

zich allereerst in het feit dat de ballingen voor een belangrijk deel verantwoordelijk waren 

voor het radicale geluid binnen de Vlaamse Beweging. Dit was vooral mogelijk door de 

grote invloed van de activisten op de Frontpartij in de loop van de jaren twintig. Een 

belangrijk uitvloeisel hiervan was dat de Vlaamse Beweging, door toedoen van de 

ballingen, sterk anti-Belgisch was geworden. Belangrijker was dat de ballingen de 

amnestiekwestie wisten te internationaliseren. Dit is tot op heden in de literatuur 

onderbelicht gebleven; historici hebben het belang hiervan onderschat. Uit deze studie 

blijkt dat de internationalisering van de amnestiekwestie voor sterk oplopende druk bij de 

Belgische regering zorgde. De Belgische regering moest steeds vaker rekenschap van 

haar (vroegere) handelingen geven en kwam in een steeds lastiger parket te zitten. Het 

is dan ook niet toevallig dat de Belgische regering een jaar na het hoogtepunt van deze 

druk een amnestie ontwerpwet – mede opgesteld door de ballingen – in 1937 aannam. 

Ook de belangrijke inbreng van de ballingen in de regionale alsmede in de landelijke 

Vlaamse politieke besluiten is veel belangrijker dan tot nu toe gedacht. De ballingen 

hadden hiermee directe en cruciale invloed op verschillende actoren in de Vlaamse 

beweging. Een belangrijk voorbeeld hiervan is wederom de amnestie ontwerpwet. Hierin 

overlegden de ballingen met de Vlaamse nationalistische partij maar ook met belangrijke 

politici in de traditionele partijen. Belangrijker nog was dat zij voor een groot deel zelfs 

de inhoud van de ontwerpwet bepaalde. Verder heeft dit onderzoek ook de essentiële rol 

van de ballingen in het bewaren van de zo cruciale eenheid binnen de Vlaamse Beweging 

blootgelegd. Juist omdat het ballingschap fysieke afstand met zich meebracht, was deze 

taak hen op het lijf geschreven. De ballingen waren juist degenen die tijdens het hele 

interbellum bleven streven naar nauwere samenwerking en probeerden onderlinge 

problemen in de Vlaamse Beweging op te lossen. Dit alles geeft de ballingen een 

prominentere rol in de Vlaamse Beweging dan tot op heden is aangenomen. De 

belangrijke rol van de Vlaamse ballingen hoeft niet tot verbazing te wekken; want als we 

kijken naar de cruciale rol die de Nederlandse ballingen (patriotten) bijvoorbeeld 

speelden eind 18e eeuw. Zij slagenden er met succes in de Fransen te overtuigen 

Nederland binnen te vallen. Net zoals de Nederlandse ballingen een cruciale rol in de 

Nederlandse geschiedenis speelden, hebben de Vlaamse ballingen de Vlaams-Belgische 

geschiedenis veranderd.  

In deze studie is een algehele synthese gemaakt van de invloed van de 

amnestiekwestie op de Vlaamse Beweging. Door vervolgens de rol van de activisten Karel 

Heynderickx en Jozef Van den Broeck te onderzoeken, is het onderzoek verder de diepte 
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in gegaan. De twee onderzoeksobjecten van deze studie lopen soms merkbaar en soms 

minder merkbaar door elkaar heen en hebben een belangrijke mate van samenhang. Ten 

eerste heeft de roep van vele Vlamingen om amnestie, begin jaren twintig, Heynderickx, 

Van den Broeck en hun mede activisten gerehabiliteerd en hen de mogelijkheid gegeven 

iets van hun vooroorlogse invloed terug te winnen. Daarnaast hadden de ballingen een 

groot eigen belang bij het verkrijgen van amnestie, immers nagenoeg allemaal wilden ze 

– onder voorwaarden - weer terugkeren naar Vlaanderen. Ook speelden de ballingen zelf 

een belangrijke rol in het verloop van de amnestiekwestie. De enorme impact van de 

Bormsverkiezing vergrootte - op ongekende wijze - op haar beurt weer de mogelijkheden 

van de uitgewekenen voor het verkrijgen van amnestie. Als we van beide centrale 

onderwerpen de aspecten die de ontwikkeling van de Vlaamse Beweging beïnvloedden 

vergelijken, is er enige mate van overlap. Het radicale geluid (anti-Belgicanisme) binnen 

de Vlaamse Beweging werd door zowel de amnestiekwestie als de (twee) ballingen 

versterkt. Verder is te zien dat beide onderwerpen enerzijds de groei van de Vlaamse 

Beweging voedden en anderzijds profiteerden van deze groei. Verder kan de 

internationalisering van de Vlaamse problematiek op conto van de ballingen geschreven 

worden. Tenslotte hadden zowel de amnestie kwestie als de (twee) ballingen tot gevolg 

dat er concrete hervormingen kwamen, die meer gelijkheid voor Vlamingen inhielden.  

De leden van de Belgische regering, die na WO I de activisten op een harde en 

onrechtmatige manier hadden gestraft, zullen zich nog menigmaal hebben afgevraagd of 

hun aanpak achteraf gezien de goede was. De Belgische regering schoot zich met deze 

harde maatregelen in de eigen voet, want door de harde repressie konden de activisten, 

die de regering juist wilde uitschakelen, rehabiliteren. Daardoor konden Van den Broeck, 

Heynderickx en anderen ballingen het de Belgische staat heel moeilijk maken. Daarnaast 

mobiliseerde de amnestiekwestie steeds meer Vlamingen en aan de vooravond van WO II 

werd de Vlaamse Beweging door een groot deel van de Vlamingen gesteund. De 

Vlamingen behaalden belangrijke (politieke) resultaten, waarmee de centrale Belgische 

staatsstructuur steeds meer werd uitgekleed; de Vlaamse leeuw was door eigen toedoen 

van de Belgische staat bevrijd en bleek niet meer te temmen.  

Deze niet te temmen leeuw laat in het begin van de eenentwintigste eeuw weer 

haar tanden zien, zoals we in de inleiding al konden lezen. De Vlamingen eisen meer 

autonomie en de Franstaligen Walen willen de centrale macht in Brussel houden. De 

toekomst ziet er weinig rooskleurig uit voor de staat België. Een vergelijkbare situatie 

deed zich voor in Spanje; de Catalanen hebben na langdurige strijd in 2006 vergaande 

autonomie binnen de Spaanse staat verkregen. Zij hebben nu een eigen parlement, 

president, uitvoerende raad en in de Spaanse constitutie wordt Catalonië nu zelfs 

beschreven als zelfstandige staat. De Spaanse regering heeft aan de laatste bepaling 

toegevoegd dat deze omschrijving puur taalkundig is, en geen politieke of juridische 
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waarde heeft. Een vergelijkbare autonomie voor Vlaanderen lijkt onomkeerbaar. Vooral 

gezien het feit dat Vlaanderen net als Catalonië de rijkste regio binnen het land is. 

Hierdoor kan vergaande autonomie makkelijker afgedwongen worden en zelfs de 

Belgische koning zal dit niet kunnen verhelpen. Als dat moment aanbreekt zullen Jozef 

Van den Broeck en Karel Heynderickx met een tevreden gevoel naar beneden kijken.  
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