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Nog tot 13 augustus kunt u in KADOC de tentoonstelling EL 
CAMINO – the way between two points – bezoeken. Dit kunst-
project brengt nieuw werk van de Vlaamse kunstenaars 
Christine Clinckx, Stijn Cole, Cel Crabeels, Ronny Delrue, 
Renato Nicolodi en Jonas Vansteenkiste. Het laat de bezoe-
ker ook op een andere manier kennismaken met KADOC. De 
kunstenaars palmen immers de hele site in: de voor- en bin-
nentuin, de pandgangen en de foyer, de Vleminckxkapel, de 
(kleine) Laporta-kapel en de winterkapel.

Twee jaar geleden sprak curator Christa Vyvey hen aan over haar 
ambitie om een project uit te werken rond “El Camino”. Zij kre-
gen als opdracht een Camino te lopen, een weg af te leggen. Dat 
kon zowel fysiek, imaginair of via herinneringen. Tijdens hun 
tocht moesten ze nadenken over fundamentele vragen en zich-
zelf bevragen. Wat maakt indruk op hen? Hoe gaan ze om met 
die impressies? Op welke wijze beïnvloeden de opgedane impres-
sies het creatieproces en hun kunstenaarspraktijk? Dat onderzoek 
registreerden ze in een cahier de route en gaf hun een ruime con-
text waarbinnen ze hun resultaten vertaalden naar een nieuwe 
en/of vernieuwende kunstenaarspraktijk, naar de productie van 
nieuwe museale werken. De presentatie van het onderzoek start-
te in mei vorig jaar in het Provinciaal Hof in Brugge en de eerste 
resultaten van de nieuwe museale werken waren vorige zomer te 
zien in Narbonne. Nu toont KADOC de volgende etappe. Thema’s 
als migratie, identiteit en interactie vormen een rode draad. Op 
de vorige en volgende bladzijden gunnen we u al een kijk op deze 
tentoonstelling.

De tentoonstelling vindt plaats in de volledige KADOC-site, in de 
kapellen en de pandgangen, in de binnen- en voortuin. Ze is gratis 
toegankelijk van maandag t.e.m. vrijdag van 9 tot 17u en op zondag 
van 13 tot 17u; ze is gesloten op zaterdag en 1 en 25 mei, 4 en 5 juni, 
10 , 11 en 21 juli.

EL CAMINO  
- THE WAY BETWEEN TWO POINTS - 
TENTOONSTELLING

Luc Vints

Rechtsboven: Cel 
Crabeels, Found 
Footage, 2017.  
8 lichtkasten, silk 
print, aluminium 
frame, ledverlich-
ting, A4 > A3 
Rechtsonder: 
Renato Nicolodi, 
Proximi mei, meum 
fundamentum 1, 
2016. Blauwe steen, 
hout en 2 projecties. 
[© Rob Stevens,  
KU Leuven]
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De naam Bressers is onlosmakelijk verbonden met een 
ambachtelijke traditie op het vlak van religieuze kunst. 
Schilderkunst was aanvankelijk de specialisatie van het huis, 
met een zeer brede waaier van toepassingen: monumentale 
muurschilderingen in kerk- en kapelinterieurs, het rijkelijk 
polychromeren van retabels en heiligenbeelden, het beschil-
deren van porselein enzovoort. De vormgeving in de negen-
tiende eeuw was neogotisch, maar uiteraard traden er stijl-
veranderingen op in de loop van de meer dan 100 jaar dat het 
atelier heeft bestaan (1864-1972). Op de kwaliteit van de mate-
rialen en de uitvoering werd evenwel nooit afgedongen.

Het archief van het atelier Bressers is uitzonderlijk, zowel qua 
omvang als qua inhoud. De rijkdom en de grote diversiteit van de 
documenten, de interne samenhang en de continuïteit geven dat 
archief een absolute meerwaarde als bron voor de kunstgeschiede-
nis en de erfgoedzorg. 

Begeesterd door Bethune

De artistieke aanleg van Adriaan Hubert Bressers (1835-1898), de 
stichter van het atelier, werd tijdens zijn studententijd in Leuven 
opgemerkt door Jean Bethune. Zelf glazenier, architect en interieur- 
ontwerper was Bethune voortdurend op zoek naar talent in ver-
schillende kunstdisciplines om zijn ontwerpen te realiseren. De 
jonge Bressers vroeg niets liever dan ingewijd te worden in de 
esthetische canons van de nieuwe gotiek zoals Bethune die voor-
opstelde als de uitgelezen stijl voor de ware katholieke kunst. 
Omstreeks 1858 volgde hij zijn leermeester naar Gent. Zo trad hij 
toe tot de schare gedreven ambachtslieden die op aansturen van 
hun mentor de kunst van de middeleeuwen bestudeerden, zich 
verdiepten in de oude technische procedés van hun ambacht en 
vaak samen de projecten van meester Bethune uitvoerden tot diens 
dood in 1894. Bressers, de beeldhouwers Blanchaert, de edelsmid 
Armand Bourdon en de kunstsmid Leopold Firlefijn, allen hadden 
zij een woonst en werkplaats in Maaltebrugge (Sint-Denijs-Westrem 
bij Gent), dat als een soort kunstenaarsdorp een begrip werd voor 
de religieuze kunst in de tweede helft van de negentiende eeuw. 

TEN GOEDE OP DE BRES
ATELIER- EN FAMILIEARCHIEF 
BRESSERS

Rie Vermeiren
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Bressers en Blanchaert 

Adriaan Bressers werkte vooral samen met de broers Blanchaert. 
Als decoratief schilder verzorgde hij de polychrome afwerkings-
lagen van heiligenbeelden, reliëfgroepen en (kerkelijk) meubi-
lair die in hun ateliers werden vervaardigd. Zij waren de zonen 
van Leo Blanchaert (1799-1881), meubelmaker-schrijnwerker in 
Heusden (Oost-Vlaanderen), van wie zij ongetwijfeld hun eerste 
instructie en de liefde voor het vak meekregen. Leopold (1832-1913) 
bekwaamde zich als figuratief beeldhouwer. Zijn broer Leonard 
(1834-1905) legde zich toe op kunstschrijnwerk. Die zeer nauwe 
samenwerking zorgde ervoor dat de namen Bressers en Blanchaert 
vaak in één adem werden genoemd, maar het ging om drie apar-
te bedrijven. Er ontstond weliswaar een familieband toen Adriaan 
Hubert huwde met Christine Blanchaert (1838-1920), de jongste 
zus uit het gezin. Dat hij zich vervolgens A. Bressers-Blanchaert 
ging noemen, heeft wellicht de verwarring verder in de hand 
gewerkt als zou het om één gezamenlijk atelier gaan.

Patron Adriaan 
Hubert Bressers 
(achteraan) met 
zijn gespecialiseer-
de schildersploeg, 
jaren 1890.
[Beeldarchief 
Bressers, 7]
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Met een goede neus voor zaken opende Adriaan Bressers reeds in 
1864 een winkel met atelier in de Peperstraat in Gent, het zoge-
naamde ‘Maison Saint-Luc’, met een zeer divers aanbod van reli-
gieuze artikelen ‘en style du Moyen Age’. Deels werden die gepro-
duceerd in de eigen werkhuizen, maar ook andere kunstateliers 
konden hun artefacten via die weg aan de man brengen, zonder 
dat de namen van de auteurs expliciet vermeld werden in de win-
kelcatalogi. Daardoor werd ongetwijfeld de indruk gewekt dat de 
productie van het huis Bressers meerdere kunstdisciplines behels-
de, maar dat was eigenlijk pas na de Eerste Wereldoorlog effectief 
zo, toen de kunstenaars van de eerste generatie allen overleden 
waren.

Léon Bressers trad als enige van de tweede generatie naar voren 
om niet alleen het schildersatelier herop te starten, maar voortaan 
ook de productie van zijn beide ooms Blanchaert over te nemen. 
De betrokken ambachtslieden aan het werk houden, was wel-
licht de belangrijkste motivatie en de wederopbouw beloofde vol-
le orderboeken. Daarbij werd aanvankelijk nog vaak teruggegre-
pen naar neogotische modellen, tot zijn oudste zoon Adrien Frans 
Bressers (1897-1986), aan de Gentse Sint-Lucasschool opgeleid tot 
architect, meer en meer optrad als ontwerper. Hij introduceerde 
een meer gestileerde vormgeving en een versoberde afwerking die 
voeling hielden met de tijd en met de nieuwe voorschriften van 
de Liturgische Beweging. Naast zijn drukke architectuurpraktijk, 
bleef hij de toegepaste kunst voor de aankleding van kapel- en kerk- 
interieurs ontwerpen voor het atelier Bressers en bepaalde zo de 
stijl van het huis tot de definitieve sluiting ervan in 1972. 

3 in 1

Het immense archief, dat de erfgenamen aan KADOC hebben toe-
vertrouwd, is in verschillende stortingen overgedragen (in 1988, in 
1991 en in 2012), zodat de inventarisatie ervan ook in verschillende 
fasen is gebeurd alvorens tot een geïntegreerde versie te komen. 
Voor de duidelijkheid is die opgedeeld in drie deelbestanden: het 
atelierarchief, het beeldarchief en het familiearchief Bressers.

Het atelierarchief

Het atelierarchief weerspiegelt de activiteiten van drie generaties 
Bressers, die in twee grote luiken op te delen zijn: hun artistie-
ke productie enerzijds en hun handelszaak anderzijds. Daaraan 
is een deel van het atelierarchief van beeldhouwer Leopold 
Blanchaert toegevoegd op het moment dat zijn neef Léon Bressers 
de activiteiten fuseerde.

Administratie
De traditionele boekhoudkundige stukken uit het atelierarchief, 
de zakelijke correspondentie en personeelsadministratie ble-
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ven enkel fragmentarisch bewaard. Léon Bressers had ongetwij-
feld het meeste talent voor orde en papierwerk. Zijn agenda’s en 
schetsboekjes geven een goed inzicht in het dagelijks reilen en 
zeilen van het atelier, de interne taakverdeling en het verloop 
van de opdrachten. De bestekboeken van 1890 tot 1942 lijsten de 
vele opdrachten op met een concrete beschrijving van materialen, 
iconografie en een globale prijsraming. Vooraan vind je ook een 
aantal bedrijfsgeheimen, met name recepten voor verven en een 
beschrijving van specifieke technieken. Promotiedrukwerk, bro-
chures, catalogi, technische fiches verwijzen naar mogelijke leve-
ranciers van grondstoffen en materialen. Fragmenten correspon-
dentie ontsluieren een netwerk van samenwerkende ateliers en 
kunstenaars. Bijzonder was ook de samenwerking met het Sint-
Jozefsweeshuis van Maaltebrugge, een sociaal caritatief project 
van textielfabrikant graaf Joseph de Hemptinne, waar jongens van 
katholieken huize een basisvakopleiding kregen. De meest geta-
lenteerden onder hen konden als leerjongen terecht in de ambach-
telijke ateliers om zich stap voor stap de finesses van de stiel eigen 
te maken. 

Duizenden ontwerpen
De hoofdmoot van het atelierarchief wordt gevormd door origi-
nele ontwerpen, naar schatting zo’n 25.000 tekeningen op schaal, 
gaande van schetsen, over voorontwerpen, naar het definitief ont-
werp en ten slotte de presentatietekening die aan de opdracht-
gever ter goedkeuring werd voorgelegd, immers “les plans sont 
modifiés jusqu’à complète satisfaction du client”. Uitzonderlijk 
bleven er ook uitvoeringstekeningen op ware grootte bewaard, een 

Promotiekaartje 
voor de winkel met 
een zeer divers aan-
bod van religieuze 
kunstvoorwerpen  
in de Peperstraat in 
Gent. 
[Atelierarchief 
Bressers, 221]
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6000-tal opgerold in een 850 ensembles voor monumentale muur-
schilderingen en kerkelijk meubilair. Grote en kleine projecten in 
opdracht van kerkfabrieken, kloosters, pastoors, adel en rijke bur-
gerij zijn aldus gedocumenteerd. Zowel voor het kunsthistorisch 
en iconografisch als voor het materieel-technisch onderzoek bij 
restauraties zijn die tekeningen van onschatbare waarde.

Een aantal kerkinterieurs waarop het atelier Bressers zijn stempel 
drukte, zijn vandaag nog voldoende intact om voor ons het ideaal 
van een neogotisch gesamtkunstwerk op te roepen, bijvoorbeeld 
de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesbasiliek in Oostakker.

Restauraties
Het atelier verwierf zich ook een reputatie op het vlak van de res-
tauratie van oude muur- en gewelfschilderingen. In het archief 
resulteert dat in twee types van documenten. Enerzijds zijn er de 
talrijke calques waarin Adriaan of Léon Bressers minutieus de 
restanten van blootgelegde monumentale schilderingen op ware 
grootte documenteerde. Anderzijds zijn er soms ook de correspon-
derende restauratieontwerpen, die ons inzicht verschaffen in de 
toenmalige restauratiepraktijk.

Ook restauraties van middeleeuwse retabels en heiligenbeel-
den werden aan het atelier toevertrouwd. Gemutileerde of ont-

Presentatietekening 
voor de interieur-
schildering van 
de basiliek van 
Dadizele (1897).
[Atelierarchief 
Bressers, 418]
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brekende ledematen werden herschapen alvorens de veelkleu-
rige afwerkingslagen, het persbrokaat en het verguldsel werden 
aangebracht. Topwerken als het zestiende-eeuwse retabel van 
’s Herenelderen en de Sedes Sapientiae-beelden van o.m. Diest, 
Alsemberg en Onze-Lieve-Vrouw van de Blindekens in Brugge mag 
het atelier op zijn conto schrijven. 

Inspiratiebronnen
Naast de eigen ontwerpen zijn er in het archief ook een paar dui-
zend documentaire tekeningen bewaard, die inzicht bieden in hun 
modellen en inspiratiebronnen. Tijdens studiereizen en werkop-
drachten in binnen- en buitenland verkenden de Bressers en de 
broers Blanchaerts het kunstpatrimonium in situ en maakten zij 
schetsen van vooral middeleeuwse kunstwerken in hun vakge-
bied, soms voorzien van uitgebreide notities en uitvergrote details. 
Daarnaast verzamelden zij uiteraard ook prenten, reproducties, 
knipsels, postkaarten en folders allerhande. Ook de rijke biblio-
theek van de familie Bressers geeft inzicht in de gekende vakli-
teratuur, de geraadpleegde modelboeken en contemporaine tijd-
schriften. 

Restanten van de winkelstock
Sommige prenten en kunstreproducties komen in meervoud voor: 
het zijn restanten van de winkelvoorraad. De catalogi van het 
‘Sint-Lucashuis’ bevestigen dat. Ingekleurde gravures en chromo-
lithografieën van binnen- en buitenlandse uitgeverijen werden 
aangeboden in rijkelijk gesculpteerde en/of gepolychromeerde 
kaders, die dan weer van eigen makelij waren. Adriaan en Leon 
Bressers ontwierpen zelf ook neogotisch drukwerk als devotie-
prentjes en canonborden.

Documentaire 
schetsen van 
gewelf- en muur-
schilderingen door 
Léon Bressers tij-
dens zijn studiereis 
in Duitsland.
[Atelierarchief 
Bressers, 110]
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Een viertal gepubliceerde catalogi van het ‘Maison Saint-Luc’ 
bieden een overzicht van het zeer diverse aanbod voor de Eerste 
Wereldoorlog. Vanaf het interbellum werd er gewerkt met fotoca-
talogi, meestal samengesteld per type kunstvoorwerp, die in de 
winkel ter keuze aan de klant werden gepresenteerd.

Tot de bewaarde winkelstock behoren ook een aantal reeksen in 
olie op doek geschilderde kruiswegen om te maroufleren en een 
collectie van enkele honderden onafgewerkte gipsen beelden, die 
bij bestelling nog een polychrome afwerkingslaag zouden krijgen 
volgens de smaak en middelen van de koper. 

Het beeldarchief

De collectie van zo’n 3300 glasnegatieven van Léon Bressers 
vormt het hart van het beeldarchief. Omstreeks 1889 begon de 
toen 24-jarige schilder-decorateur met de exploratie van het medi-
um fotografie. In twee schriftjes lijstte hij de genomen foto’s op, 
noteerde de datum, de weersomstandigheden, de afstand en 
het diafragma. Vooraan in het oudste schriftje beschreef hij ook 
verschillende technische procedés van ontwikkeling. Naast de 
gebruikelijke portretten van de familie- en vriendenkring en de 
belangrijke evenementen in zijn privéleven, documenteerde Léon 
ook de artistieke realisaties van het atelier Bressers. Deze fotocol-
lectie vormt dus een soort oeuvrecatalogus. Om de integriteit van 

Het middeleeuws  
beeld van Onze-
Lieve-Vrouw van  
Diest (Sint-Sulpi-
tiuskerk) gefoto-
grafeerd door Léon 
Bressers voor en 
na de restauratie 
(1889-1890).
[Beeldarchief 
Bressers, 1_0070 en 
1_0131]
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die collectie te bewaren, werd besloten het beeldmateriaal als een 
apart archiefdeel te ontsluiten en het niet op te splitsen en toe te 
voegen tot enerzijds het bedrijfsarchief en anderzijds het familie-
archief. Wel werden er consequent linken gelegd naar correspon-
derende dossiers in beide. 

Naast deze collectie glasnegatieven en vele afdrukken ervan, 
omvat het beeldarchief nog honderden foto’s gemaakt door de kin-
deren van het echtpaar Léon Bressers-Woestenbergh. Deze portret-
ten vormen ook een soort sleutel tot het familiearchief. 

Gepolychromeerde 
heiligenbeelden in 
alle maten en prijs-
klassen.
[Beeldarchief 
Bressers, 1_0646]
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Het familiearchief

Het familiearchief is verre van volledig, maar bevat een aantal 
pareltjes. De jongste en langstlevende telg, priester Carlos Bressers 
koesterde ze als laatste archiefvormer zorgvuldig tot zijn dood op 
98-jarige leeftijd in 2010. Van vrijwel elk familielid van drie gene-
raties Bressers vind je wel stukken aangaande de ijkpunten in 
zijn/haar leven. De rode draad in de familiegeschiedenis over de 
drie generaties heen is geweven rond drie thema’s: kunst, geloof 
en liefdadigheid. 

Kunst
Naast de meer formele archiefstukken, die verwijzen naar oplei-
ding en maatschappelijke positie, bleven er ook zeer persoonlijke 
documenten bewaard die getuigen van het samenleven in intieme 
kring. Kinder- en jeugdtekeningen tonen aan dat creativiteit van 
jongs af aan werd aangemoedigd. Bij feesten werd de jubilaris vaak 
bedacht met een origineel gelegenheidsgedicht, met de hand gekal-
ligrafeerd en gedecoreerd met randversieringen. Ook in de muzika-
le opvoeding van de kinderen werd volop geïnvesteerd. Stamvader 
Adriaan, zijn zoon Léon en kleinzoon Joseph waren ook enthousi-
ast met toneel bezig. Niet dat ze zelf op de scène stonden, maar de 
decors waren een kolfje naar hun hand en blijkbaar leverden ze ook 
libretto’s voor liederen, zelfs volledige blijspelen rolden uit hun pen.

Geloof 
De familie Bressers beleed een diep katholiek geloof. Buiten de 
kunstschilder Léon en zijn oudste zoon Adrien Frans, de architect, 
zijn alle mannen van de familie priester gewijd, vier in totaal, de 
vijfde is vroegtijdig gestorven.

Samen musiceren  
ten huize van het 
echtpaar Léon 
Bressers en Marie 
Woestenbergh.
[Beeldarchief 
Bressers, 369_3]
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Een veelzijdig, erudiet en avontuurlijk man was Jozef Bressers sr., 
zoon van Adriaan Hubert en broer van Léon. In het voetspoor van 
pater Lievens vertrok hij in 1903 als priester-jezuïet naar de Chota 
Nagpoer-missie in India, waar hij tot missionaris werd gevormd. 
In verschillende missieposten bouwde hij kerken en – het zal 
niemand verbazen – beschilderde hij het interieur ervan. Joseph 
publiceerde ook over de specifieke flora van Chota Nagpoer, met 
illustraties van eigen hand. Hij keerde nooit terug naar België, 
maar zijn ervaringen in India kun je nalezen in een vrijwel onon-
derbroken correspondentie met veel fotomateriaal van 1903 tot 
aan zijn dood in 1953.

Als oom-missionaris was hij zonder twijfel een groot voorbeeld 
voor zijn neefjes Leopold, Jozef en Carlos, de zonen van Léon. 
Leopold en Jozef volgden een min of meer gelijklopend parcours. 
Fotoboeken uit de jaren 1930 tonen hun betrokkenheid bij de 
vakantiewerking van het jeugdpastoraal van de Sint-Jozefparochie 
in Gent. Tijdens de Tweede Wereldoorlog dienden Leopold en 
Jozef als aalmoezenier in het Belgische leger en namen ze actief 
deel aan het verzet. Beiden werden ze aangesteld als parochie-
priester in respectievelijk Bevegem en Mendonk en mochten ze 
hun gelovige gemeenschap samenbrengen in een kerkgebouw dat 
door hun broer-architect was ontworpen.

Carlos was als kapelaan en ceremoniemeester verbonden aan de 
Sint-Baafskathedraal van Gent en was actief in de pastorale wer-
king op verschillende domeinen. Hij was aalmoezenier van de 
Katholieke Poolse en Hongaarse Werken in Gent en organiseerde 
jaarlijkse herdenkingsvieringen voor de Poolse vliegeniers, die zo 
belangrijk waren geweest bij de bevrijding van Gent. In dat ver-
band onderhield hij nauwe contacten met het Poolse episcopaat. 
Voor zijn inzet kreeg hij de titel van ere-kanunnik van de primaats- 
kathedralen van Gniezno in Polen en Eztergom in Hongarije. 
Carlos was een zeer goede netwerker en legde blijvende relaties 
met de katholieke kerk in Azië en de verschillende oosterse chris-
telijke kerken in Oekraïne, Griekenland, Turkije en Jeruzalem 
en correspondeerde met meerdere Belgische missionarissen in 
Afrika.

Liefdadigheid
Als jongste van het gezin Bressers zette Carlos voort wat zijn ouders 
en oudere broers en zussen hem hadden voorgeleefd. Tijdens de 
wereldoorlogen vonden vluchtelingen er tijdelijk onderdak, in 
de nasleep ervan werden er Hongaarse en Oostenrijkse kinderen 
opgevangen. Fondsen werden bijeengebracht om Poolse jonge 
mannen een priesteropleiding te laten volgen in het buitenland. 
Het archief getuigt van het warme, christelijke engagement waar-
mee de familie Bressers op een dynamische wijze het familiede-
vies ‘ten goede op de bres’ waarmaakte. 
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Kerk en sport vormden in het verleden meer dan eens een geslaagd 
huwelijk. De geestelijkheid in katholieke scholen organiseerde 
sportieve activiteiten, niet alleen om de energie van het jonge ge-
weld te kanaliseren, maar ook om de spelertjes te winnen voor de 
goede zaak, hun karakters te vormen en hen naar een ‘hoger doel’ 
te leiden. Katholieke colleges als dat van de jozefieten in Melle of 
de xaverianen in Brugge introduceerden in ons land, vanuit het Ver-
enigd Koninkrijk, het voetbalspel. Uit dat schoolvoetbal groeiden 
soms topclubs, colleges (bijvoorbeeld het Brusselse Sint-Niklaas-
college) leverden stervoetballers af en vele clubs hadden een uitge-
sproken levensbeschouwelijke kleur.

Ook in de missies pasten religieuze instituten dat beproefde aposto-
laatsrecept toe. Dat blijkt althans uit enkele merkwaardige stukken 
in het archief van de Vlaamse minderbroeders. Een clubvlag en een 
tweetal schildjes (op het voetbalshirt te bevestigen) maken duidelijk 
dat er ook aan het Institut Saint Joseph in Kolwezi (gelegen in het 
hart van de Katangese mijnindustrie) in de jaren 1950 werd gevoet-
bald. De naam van de club luidde ‘Olympic Kolwezi’. Tegenstanders 
waren vooral de ploegen van scholen uit de regio. In 1955 veran-
derde de naam van de school in Collège Baudouin. Na de onafhan-
kelijkheid werd het ‘Institut International Kolwezi’ en in 1963 ‘Lycée 
Jean XXIII’. Intussen had dat instituut in 1959 ook het atheneum van 
Kolwezi - zijn voornaamste sparringpartner op de grasmat - opge-
slorpt. Veel weten we niet over de sportieve exploten van Olympic 
Kolwezi, alleen dat het om een gemengde (blank en zwart) ploeg 
ging en dat er een drietal keer per week werd getraind. 

Vlag en schildjes zijn duidelijk het resultaat van huisvlijt. Het een-
voudige ontwerp leert dat blauw-rood de clubkleuren waren. Dat 
zijn overigens ook de kleuren van de Congolese vlag. De hoofdletter 
B en het kroontje verwijzen naar onze toenmalige vorst, Boudewijn. 
De schikking van de olympische ringen gebeurde wat onorthodox. 
Eén schildje toont ook de gele/gouden Congolese ster die verwijst 
naar de eenheid van het land. 

Dat stuk textiel nodigt uit tot bijkomend onderzoek over sportieve 
activiteiten in het algemeen en voetballen in het bijzonder in de ka-
tholieke missies. Ging het om een wijd verspreid fenomeen? Werd 
er gevoetbald in competitieverband? Groeiden bepaalde school-
ploegen uit tot (top)clubs? Ontloken in die schoolploegen ook Con-
golese toptalenten, de ‘zwarte balgoochelaars’ en ‘ebbenhouten 
schoenen’ die in de Belgische competitie vanaf het einde van de 
jaren 1950 furore maakten? Missiearchieven in KADOC reiken alvast 
bouwstenen aan voor die boeiende geschiedenis.

HUP BLAUW-ROOD, HUP!
Godfried Kwanten
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Sommige persoonsarchieven laten een onuitwisbare indruk 
na bij de archivaris. Dat heeft niet altijd te maken met het his-
torisch belang of de sociale rang van de archiefvormer, maar 
wel met zijn persoonlijk wedervaren, zijn markante persoon-
lijkheid en zijn uitgesproken opvattingen. Het archief van 
Florent Peeters - niet onmiddellijk een naam die een belletje 
doet rinkelen bij het grote publiek - behoort tot die categorie 
van ‘beklijvende’ archieven. Na een omweg via het Antwerpse 
Letterenhuis kwam het in KADOC terecht, waar het recent 
toegankelijk werd gemaakt.

Florent Peeters (9 augustus 1909 – 2 oktober 1989, in 1936 gehuwd 
met Helena Luyten) studeerde klassieke filologie en wijsbegeerte 
aan de Katholieke Universiteit van Leuven. In beide disciplines 
behaalde hij een doctorstitel. Vanaf september 1934 gaf hij les aan 
het atheneum in Sint-Niklaas. Peeters’ ambities reikten echter ver-
der. Ondersteund door reisbeurzen studeerde hij onder meer in 
Wenen, München en Portugal. Hij greep er de kans om de totali-
taire regimes in die landen en vooral de positie van de katholieke 
kerk grondig te ontleden en daarover te publiceren, onder ande-
re in zijn monografie Het Bruine Bolsjewisme (1938). Zijn oordeel 
over het Derde Rijk was vernietigend: een autoritaire staat onder-
drukte er elke gewetens- en godsdienstvrijheid, onderwijs en indi-
viduen waren er totaal overgeleverd aan de macht van de overheid 
en haar repressie- en propagandamachine. Zijn inschatting van de 
katholieke en corporatistische Portugese leider Antonio Salazar 
was opvallend milder. In eigen land veroordeelde Peeters dan 
weer in enkele artikelen (in Elckerlyc, De Gids op Maatschappelijk 
Gebied, Hoger Leven) de autoritaire stromingen van links en van 
rechts. 

Peeters’ onomwonden publieke stellingnamen over het nazisme 
maakten hem vanaf mei 1940 tot persona non grata bij de Duitse 
bezetter. Enkele maanden leefde hij ondergedoken, maar in sep-
tember 1941 werd hij na verraad door de Sicherheitsdienst opge-
pakt. Als politiek gevangene kwam hij uiteindelijk in het concen-
tratiekamp Sachsenhausen-Oranienburg terecht. Onder anderen 
de katholieke hoofdredacteur van Gazet van Antwerpen Louis 

EEN KATHOLIEK TUSSEN BRUIN 
EN ROOD BOLSJEWISME 
ARCHIEF FLORENT PEETERS

Godfried Kwanten en Thomas Peeters
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Kiebooms en de liberale minister Arthur Vanderpoorten waren er 
zijn lotgenoten. In een aangrijpend relaas dat onmiddellijk na zijn 
terugkeer in het dagblad Het Volk werd gepubliceerd, beschreef 
Peeters het gruwelijke regime in dat kamp: de zware arbeid, de 
ziekten en ondervoeding, de mishandelingen door de SS-ers én de 
Russische kapo’s en uiteindelijk de dagenlange dodenmars na de 
ontruiming van het kamp. In mei 1945 werd hij herenigd met zijn 
echtgenote en twee kinderen.

Na de oorlog volgde een snelle benoeming aan de Gentse 
Rijksuniversiteit, waar Peeters doceerde over ‘politieke leerstel-
sels’, de geschiedenis van de grote mogendheden en de diplo-
matie. Hij maakte ook een kortstondige zijsprong naar de poli-
tiek, was onder andere enkele jaren (1947-1952) CVP-schepen van 
Onderwijs in Sint-Niklaas, maar zette een punt achter die loop-

Florent Peeters als 
politiek gevangene 
in het concentratie- 
kamp van Sachsen- 
hausen-Oranien-
burg. 
[Archief F. Peeters, 
715]
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baan omdat zijn rechtlijnigheid onverzoenbaar was met het poli-
tieke spel van geven en nemen. 

Veel van Peeters’ energie ging intussen naar een anticommunis-
tische kruistocht die hij al in de jaren 1930 had ingezet en die 
hij tot zijn overlijden op 2 oktober 1989 (enkele weken voor de 
val van de Muur!) met grote hardnekkigheid zou blijven voeren. 
In Sachsenhausen had Peeters immers ook de communistische 
tirannie van de kapo’s ‘aan den lijve’ ondervonden. Hij vreesde 
het wereldwijde Russische imperialisme en was er - zoals vele 
tijdgenoten in de naoorlogse jaren - van overtuigd dat een derde 
wereldoorlog, Oost tegen West, nakend was. De brutale uitbrei-
ding van de Russische invloedssfeer leek hem daarin gelijk te 
geven. Hij gruwde ervan dat vele Vlamingen kort na de Tweede 
Wereldoorlog, maar ook in de roerige jaren 1960, zich zo gemak-
kelijk lieten ‘inpalmen’ door de marxistische propaganda. Hij 
ontwaarde ook overal complotten en subversief ingrijpen van de 
Sovjet-Unie en had absoluut geen begrip voor katholieke gelovi-
gen die socialisme en marxisme omarmden. Hij omschreef zichzelf 
trouwens als een ‘christen tegen het socialisme’. Zijn opvattingen 
en activiteiten werden vooral getekend door een onwrikbaar, tra-
ditioneel katholiek geloof en een grote kerkgetrouwheid.

Peeters voerde zijn oorlog met de wapens waarover hij als intel-
lectueel beschikte: het geschreven en het gesproken woord. Hij 
hanteerde beide met veel vuur. In zijn colleges, lezingen en publi-
caties trok hij van leer tegen het regime in de Sovjet-Unie en de 

De gruwel in de 
Duitse concentra-
tiekampen. Een van 
de tekeningen van 
Romain Malfliet 
in het archief van 
Florent Peeters. 
[Archief F. Peeters, 
718]
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marxistisch-leninistische ideologie. Hij verdedigde de democratie, 
de vrijheid van opinie en godsdienst en de rechten van de indivi-
duele burger. Het doembeeld van een nieuwe wereldbrand deed 
hem ook besluiten dat het Westen de gelederen moest sluiten. In 
eigen land moest het komen tot een herintegratie in het openbaar 
leven van (sommige categorieën) collaborateurs. Peeters ijverde 
daarvoor als lid van het ‘Consultatief Comité der Gevangenissen’. 
Met de voormalige vijand moesten de banden opnieuw worden 
aangehaald. Peeters aanvaardde diverse lesopdrachten in West-
Duitsland en bezocht jaarlijks met onder anderen zijn Gentse stu-
denten dat buurland, waar hij ook duizenden (!) lezingen gaf. 

Ook op andere buitenlandse ‘fronten’ van de Koude Oorlog sprong 
Peeters op de barricaden, bijvoorbeeld door lesopdrachten in 
Elisabethstad (de hoofdstad van de Congolese provincie Katanga) 
en in Taipei, hoofdstad van het voormalige Formosa, nu Taiwan. 
Hij zocht aansluiting bij gelijkgezinden en bij anticommunisti-
sche initiatieven in binnen- en buitenland. Overal pleitte hij voor 
meer morele en militaire ‘weerbaarheid’: de westerse democra-
tieën mochten zich niet zoals in de jaren 1930 als makke schapen 
naar de slachtbank van oorlogszuchtige dictators laten leiden. 
Ook voor zichzelf en zijn gezin legde Peeters de lat hoog. Zijn kin-
deren werden in grote soberheid en gestrengheid opgevoed. Hij 
vulde zijn vakanties met wat hij als zijn levensroeping beschouw-
de. Eenmaal emeritus bleef hij als een geëngageerd, combattief 
onderzoeker publiceren. Het typoscript van een opiniestuk dat hij 
op zijn sterfdag schreef, bleef in het archief bewaard.

Lezing van Florent 
Peeters in Bad 
Godesberg in 1954. 
[Archief F. Peeters, 
724]
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Studiemateriaal en onderzoek

Peeters wilde weten waarover hij sprak en schreef. Daarom vulde 
hij zijn woning met origineel studiemateriaal over onderwerpen 
die zijn persoonlijke en wetenschappelijke belangstelling weg-
droegen: kerk en religie, ideologieën, staatsleer, internationale 
relaties, Duitse en Russische geschiedenis, totalitaire regimes, 
literatuur, onderwijs en vele andere. Hij legde honderden dossiers 
aan over landen, personen, instellingen, publicaties en gebeurte-
nissen en hield ze binnen handbereik. In zijn informatiehonger 
ging hij zeer ver: zo kreeg hij bijvoorbeeld lopend alle mogelijke 
(propaganda)berichten door, zowel van officiële instanties uit het 
Oostblok als van anticommunistische groepen in het Westen. Ze 
geven een beeld van de Koude Oorlog op papier. Peeters bouw-
de ook een reusachtige bibliotheek uit, die hij bij testament over-
maakte aan het ministerie van Landsverdediging. De geprinte 
catalogus van die boekencollectie - aanwezig in het archief - geeft 
een beeld van haar omvang, verscheidenheid en inhoudelijke 
zwaartepunten.

Naast dat documentaire luik bevat de collectie-Peeters ook een 
zuiver archiefdeel dat samenhangt met zijn privéleven, zijn lezin-
gen en lesopdrachten, zijn bezoeken en de vele contacten die 

Florent Peeters 
bereidt een van 
zijn lezingen voor. 
[Archief F. Peeters, 
720]



23 

hij wereldwijd onderhield. Wat de vorm betreft, gaat het vooral 
om onderzoeksmateriaal voor en manuscripten van publicaties 
en lezingen, naast brieven en notities waarin Peeters vaak onge-
zouten zijn mening te kennen geeft. Bijzonder ontroerend is de 
(gecensureerde) briefwisseling die hij als politiek gevangene van-
uit het concentratiekamp met zijn echtgenote voerde. En zo moge-
lijk nog aangrijpender is zijn gevangenisplunje die werd bewaard.

Het archief van Peeters levert onderzoeksgegevens voor diverse 
thema’s uit de nationale en internationale politiek tussen 1935 en 
1985. Over alle hogervermelde items en voor vele grote en kleine 
maatschappelijke evoluties is overvloedig bronnenmateriaal aan-
wezig. 

Ook de figuur Florent Peeters zelf verdient nader studiewerk en 
wel om drie redenen. Ten eerste moeten zijn persoonlijke lotge-
vallen worden geboekstaafd. Documenten met een groot privége-
halte zijn daarvoor ruim aanwezig. Zijn bewogen levensverhaal 
zal niemand onberoerd laten. Maar ten tweede is Peeters’ bio-
grafie tekenend voor een generatie die de jaren 1930, de Tweede 
Wereldoorlog en de Koude Oorlog van dichtbij en bewust beleefde. 
In die zin biedt zijn archief een tijdspiegel die ons een blik gunt op 
het klimaat, de leefwereld en de gebeurtenissen gedurende een 
periode van vijftig jaar. Ten slotte bieden het leven en het archief 
van Peeters stof tot nadenken over thema’s die eeuwig actueel zul-
len blijven: de relatie tussen individu en staat, de vrijwaring van 
individuele vrijheden, het belang van gewetensvorming en morele 
weerbaarheid, de rol van kritische burgers en intellectuele vrijbui-
ters in de samenleving, de fragiliteit van democratieën, de verlei-
ding die er van dictaturen en populisten uitgaat en de mechanis-
men waarvan die zich bedienen.

De inventaris van het archief van Florent Peeters kan worden 
geraadpleegd via de LIAS-databank. Het bestand is toegankelijk 
mits toestemming van de eigenaar-bewaargever.

In het archief van 
Florent Peeters zit-
ten ook enkele 
documenten, zoals 
deze sluitzegels, 
over Katanga, dat 
zich onder leiding 
van Moise Tsombe 
in 1960-1963 van 
Congo afscheidde. 
[Archief F. Peeters, 
737]
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- THUISKOMEN 
BIJ JE ONDERWERP
Slechts zelden zat er een strikje rond, maar steeds stonden ze net-
jes opgestapeld in de gang. Het volume was ook afgestemd op het 
laadvermogen van mijn wagen. Baron Fons Margot, de in januari 
op 95-jarige leeftijd overleden pionier van het Nationaal Christe-
lijk Middenstandsverbond (NMCV, nu Unizo), heeft aan KADOC een 
eindeloze rij dozen archief, boeken en documentatie overgemaakt. 
Had ons Centrum ooit een club van zijn meest trouwe bewaarge-
vers opgericht, dan was hij beslist tot voorzitter gekozen.

Margot hield van het geschreven woord én van geschiedenis. Eind 
jaren 1980 waren zijn papieren uit het nationaal NCMV-secretari-
aat op KADOC beland. Hij besloot ons ook de dossiers thuis in Dil-
beek en Brugge toe te vertrouwen. Dat proces verliep druppelsge-
wijs, over meer dan 25 jaar, van ons eerste gesprek in februari 1991 
tot wat uiteindelijk onze laatste afspraak zou blijken, op 20  mei 
2016. Die min of meer jaarlijkse bezoeken verliepen volgens een 
vast stramien: telefonische afspraak, korte herinnering een week 
voordien, klokvast (14 u.) aanbellen, hartelijk welkom, inleidende 
toelichting bij de klaarstaande dozen, koffie en gebak, babbel over 
lopende (boek)projecten, verdere toelichting bij de inhoud van een 
paar dossiers, verhalen en anekdotes, afspraken over de volgende 
lading, dankbare blikken van echtgenote Paula, later van dochter 
Mieke, inladen van de dozen, afscheid met een warm ‘veilig thuis’. 

Op visite gaan bij Fons Margot was altijd een beetje thuiskomen 
bij je onderwerp. Je zat aan tafel bij een bevoorrecht getuige met 
een ijzersterk geheugen, iemand die decennialang de syndicale 
strijd van de zelfstandigen had belichaamd. Onze babbels hielpen 
me feiten uit te klaren, verbanden te leggen, vergeten actoren én 
hun papieren op te sporen. Maar we spraken ook vaak over de fric-
ties tussen herinnering en geschiedenis. Fons Margot kon prach-
tig vertellen. Hij koesterde zijn verhalen en anekdotes. In de jaren 
1990 werden die reminiscenties nog krachtig gedeeld en bevestigd 
onder generatiegenoten. Naarmate de jaren verstreken, begonnen 
ze onvermijdelijk te verdampen. Vandaag zijn die verhalen en hun 
protagonisten nagenoeg vergeten. Mijn gastheer vond dat bijzon-
der jammer, maar hij besefte wel dat er net op die manier ruimte 
kwam voor systematisch, wetenschappelijk studiewerk, voor een 
afstandelijk narratief. En Fons Margot wist dat zijn archief dat mee 
mogelijk zou maken. Maar stiekem hoopte hij dat via datzelfde ar-
chief toch ook zijn verhalen en anekdotes verder zouden leven.

Of dat zal gebeuren, kan ik niet voorspellen. Maar ik durf wel be-
vestigen dat een archief bruggen slaat tussen herinnering en ge-
schiedenis. Veilig thuis, mijnheer Margot!

Peter HeyrmanD
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