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 (Situering door redacteur K.M.) 
In 2008 verscheen mijn boek “Balen tijdens de Eerste Wereldoorlog”. Daarin 
ondermeer uitgebreid aandacht voor de West-Vlamingen die in 1917 massaal van 
het IJzerfront gedeporteerd werden naar de provincies Antwerpen en Limburg. In 
Balen werden er meer dan 900 ondergebracht in huisgezinnen. Onder hen een 
ganse kolonie uit Hooglede, met de gemeenteontvanger Edward Vermeulen, toen 
reeds een vermaard volksschrijver. Dat is van belang omdat Vermeulen tijdens zijn 
verblijf in Balen door de Duitsers werd gearresteerd en in de gevangenis van 
Turnhout gestopt op vermoeden van anti-Duitse handelingen. Na de oorlog legde 
Vermeulen zijn herinneringen aan die beroerde tijd vast in zijn boek “Dagboek van 
een banneling.” Om dat te kaderen schreef ik toen onderstaand biografisch 
hoofdstuk... 
 
Edward Vermeulen – biografie 
Bron: AMVC (Archief en Museum van het Vlaamse Cultuurleven)  
(databank Agrippa)   --- cfr ook NEVB? + Lectuurrepertorium 
 
pseudoniem: Warden Oom (en G. Otelaere) 
 
Geboren in Beselare op 19.04.1861;  
overleden in Hooglede op 06.07.1934. 
 
Was gemeenteontvanger van Hooglede. 
Auteur van proza, poëzie, dagboeken… 
 
Hoewel nergens uitdrukkelijk vermeld, nemen wij aan dat Vermeulen niet gehuwd 
was; zijn laatste jaren leefde hij samen met zijn ongehuwde zus Elisa. Waar zou hij 
als huisvader trouwens de tijd gevonden hebben om zulk omvangrijk oeuvre op te 
bouwen: ongeveer 50 titels op 73 levensjaren!   Als gemeentesecretaris was hij 
bovendien in een bevoorrechte situatie om zijn volk te observeren en te beschrijven! 
 
Voor ons is Vermeulen van belang om zijn oorlogsdagboek “Dagboek van een 
banneling ”, waarin hij ondermeer het verblijf in Balen beschrijft van de ongeveer 900 
West-Vlamingen, waarvan hij deel uitmaakte (van september 1917 tot eind 1918 - 
begin 1919). In feite waren het geen vluchteling maar verdrevenen: de Duitse 
bezetter wilde in het laatste oorlogsjaar meerdere dorpen in de Westhoek ontruimen 
wegens de voorturend wisselende frontlijn. 
 
Vermeulen is in Balen te gast bij gemeenteontvanger Willekens en maakt kennis met 
de notabelen van het dorp. Onder begeleiding van enkele plaatselijke vrienden 
maakt hij uitstappen naar buurgemeenten als Mol, Geel (kolonie), Meerhout, enz.  Hij 
schildert met een scherpe pen de volksaard en de dagelijkse gang van zaken in het 
Kempense dorp Balen, dat hij uiteindelijk gaat liefhebben. 
 
Vermeulen onderhoud contacten met Stijn Streuvels, Ernest Claes, Emiel Denys, Jef 
Goossenaerts, Jozef Muls, Jef Claes, Lodewijk Scharpé, priester Hugo Verriest, 
Jules Persyn, Hilaire Allaeys, Jacob Muyldermans, Marie-Elisabeth Belpaire, Lode 
Baekelmans, Lodewijk Dosfel, Prosper Arents, Karel-Elooi Van der Espt en Aloïs 
Walgraeve. 
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Het tweede deel van het boek is het oorlogsdagboek van zijn broer-priester, pastoor 
in één van de parochies van de Westhoek. 
 
Vermeulen was een vruchtbaar auteur die veel volkse verhalen in de streektaal 
schreef, hij kende en doorgrondde de lokale bevolking, hij wist ze van hoog tot laag 
met een scherpe pen te beschrijven. 
 
 
Bibliografie van Edward Vermeulen 
Uit verschillende bronnen, zoals de Belgische Bibliografie (www.kbr.be ), 
Schrijversgewijs, Lectuurrepertorium... verzamelden we volgende titels van Edward 
Vermeulen: 
 
Digitaal    

 Aardige Rent. (roman) 1932 
 Boerenleven 1931 
 Caïn’s zonde (diverse edities met variaties) 1913 tot 1943 

X Dagboek van een banneling (1ste W.O.) 1934 
X De Blieckaerts (diverse edities met variaties) 1943 tot 1967 
 De boer en al zijn volk  

X De dieperik 1913 
 De pauwenschreeuw  Ego! Ego! (diverse edities) 1921 tot 1938 
 De reis door het leven  
 De vracht (roman) (diverse edities) 1928 tot 1951 
 De zotte van ’t Abeelenhof  

X De zwarte pokken (roman, diverse edities) 1920 tot 1960 
 Edward Vermeulen (Warden Oom)  
 Grepen uit aardig menschenleven 1922 
 Grepen uit het dierenleven 1922 

X Herwording (roman, diverse edities) 1911 tot 1951 
 Het betooverd hof  
 Korte levensschets van Warden Oom (autobiografie) 1926 
 Mietje Mandemaker en Cie 1927 

X Nalatenschap  
 Oorlogstijd  
 Pee Vlaminck / In ’t ouderlijk nest 1925 

X Pee Vlaminck / Wijf en jongens 1925 
X Piot  
 Spreuken van Warden oom  

X Stadhuisratten (roman/ satire) 1927 
 Tegen sterren en wind (roman) 1932 
 Trimards (diverse edities) 1912 tot 1938 

X Verstervend ras: roman, uit ons volk, door ons volk 1966 
 Volkse verzen  
 Voor neven en nichtjes van Warden oom  
 Zantingen ten bate der Vlaamsche jeugd  1914 

 
(Digitaal X beschikbaar bij  www.studiumgeneralevzw.be  
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Foto’s uit zijn werk Nalatenschap en uit de databank Agrippa (AMVC). 
 

 

 

 
Achiel Denys, samen met E.V. en 
Stijn Streuvels 

 E.V. getekend door H. Pieyns 

 

 

 

 
E.V., geschilderd door Alidor 
Lamote 

 Beeld van E.V. door onbekend 
artiest 

 
Over Vermeulen verscheen ook: 
Maes, J.(?): “Aandenken aan de Warden-Oom-hulde te Beselare, 1861-1961”; 
(ondertitel: Familie-stamboom); 
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Druk Vonksteen, Langemark, 1962; 79pp. 
 
Lectuurrepertorium,  (uitgave 1954, pp 2967-8) over Edward Vermeulen: 
Vermeulen, Edward : schreef ook onder het pseudoniem Warden Oom, (*Beselare 
04.04.1861 - †Hooglede 06.07.1934) Na onvoltooide middelbare studies te 
Roeselare, waar toen Verriest leraar was en Rodenbach zijn Blauwvoeterie 
lanceerde, bleef hij thuis om op de vaderlijke hoeve te arbeiden. Hij vormde zich door 
zelfstudie en werd later gemeenteontvanger van Hooglede. Op zijn 50ste jaar 
publiceerde hij zijn eerste werk en weldra volgden zijn romans elkaar in snel tempo 
op. Het is typisch landelijke verhaalkunst, waarin een beeld wordt geschetst van de 
levenswijze en ook van het diepere wezen van de West-Vlaamse 
plattelandsbevolking.  
 
Hij beschouwde het als zijn speciale taak door zijn boeken te ijveren voor de 
zedelijke gaafheid van zijn volk. Hij schreef soms vrij omslachtig, doch met bezieling, 
en wist zijn karakters scherp te tekenen. Nergens maakt die tendens zijn verhalen 
werkelijk ongenietbaar, hoewel duidelijk blijkt dat ze vooral op eigen streekgenoten 
berekend zijn. Enkele van zijn romans werden door anderen voor toneel bewerkt. Zie 
ondermee B. de Jonghe, E. Serroen, J. van Tilborgh en K. van Wijnendaele.  
Over hem schreef André Demedts. 
 
In de Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging  (Lannoo, 1998), schrijft 
Gaston Durnez over Edward Vermeulen: 
(Beselare 12 april 1861 - Hooglede 6 juli 1934).  
Was de zoon uit een groot boerengezin, eerst te Beselare, daarna te Hooglede 
gevestigd. Vermeulen studeerde aan het Klein Seminarie van Roeselare, waar in die 
tijd de blauwvoeterij zich ontplooide. Vermeulen dacht er aan priester te worden, 
maar toen hij 16 was, onderbrak een ziekte zijn studies. Hij moest een tijdlang thuis 
herstellen en daarna bleef hij op de ouderlijke hoeve werken. In 1898, op 37 jarige 
leeftijd, werd hij gemeenteontvanger van Hooglede. In het door pastoor Denys 
opgebouwde Werk der Vlaamsche Arbeiders in Frankrijk (Werk der Vlamingen), dat 
zich bezighield met sociale en geestelijke hulp voor de toen zeer talrijke tijdelijke 
arbeidsuitwijkelingen, werd Vermeulen een belangrijke medewerker en ten slotte 
voorzitter. Hij schreef in hun blad, De Stem uit het Vaderland, onder de hem door de 
arbeiders gegeven naam Warden Oom. Tevens werkte hij mee aan Biekorf en aan 't 
Manneke uit de Mane.   
 
Zijn eerste roman, die hij evenals zijn volgende werk als Warden Oom signeerde, 
verscheen in 1911 onder de titel Herwording. In 1912 publiceerde hij Trimards, een 
roman die tot zijn bekendste werk bleef behoren, waarin hij de problematiek van de 
Fransmannen of seizoenarbeiders behandelde. Daarmee droeg hij zeer veel bij tot 
het bekend worden van dit probleem. In het begin van de Eerste Wereldoorlog werd 
hij door Duitse soldaten gegijzeld en kon hij zichzelf en zijn kameraden slechts op het 
nippertje van het vuurpeloton vrijpleiten. In Turnhout, waarheen hij met 
streekgenoten werd geëvacueerd, kwam hij een tijdlang in de gevangenis terecht 
omdat hij verdacht werd van anti-Duitse geschriften. In 1918 weigerde hij, ondanks 
bedreigingen, mee te werken aan een door het Duitse leger uit te geven Vlaamse 
krant. Na de oorlog koos Vermeulen de kant van hen die omwille van hun 
Vlaamsgezindheid onrechtvaardig werden vervolgd (repressie). In 1924 
ondertekende hij als een der eersten het manifest van het Katholiek Vlaamsch 
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Nationaal Verbond. In hart en ziel was hij een 'Fronter', maar een actief politiek 
optreden paste niet bij zijn temperament en zijn katholieke opvattingen. Hij weigerde 
een decoratie te dragen of een ereambt te aanvaarden zolang de Vlaamse rechten 
niet werden erkend. Een lidmaatschap van de Koninklijke Vlaamse Academie voor 
Taal- en Letterkunde wees hij af omdat zij de idealist Lodewijk Dosfel had 
uitgestoten.   
 
Zijn overtuiging kwam tot uiting in verscheidene romans, die hem bij een hulde op 
zijn 70ste verjaardag door Jozef Muls de erenaam van "Conscience van de 20ste 
eeuw" opleverden. Zijn sterk West-Vlaams getint werk, dat wel eens invloed van zijn 
vriend Stijn Streuvels verraadde en dat een grote verspreiding genoot, gaf hij het 
motto mee: "Uit ons volk, voor ons volk". Vermeulen beschouwde zijn geschriften als 
een deel van zijn priesterlijk geïnspireerd apostolaat. In een open brief uit 1931 
loofde Streuvels hem met de woorden: "Gij hebt (uw volk) in synthetieke beelden aan 
zichzelven getoond, en dat is de eigenlijke, de ware en echte betekenis, de reden 
van bestaan, de roeping van de schrijver (...)." 
 
Literatuur : 
C. Verschaeve, 'Feestrede gehouden op de Warden Oom-hulde te Roeselare den 18 october 
1931', in Herwording, z.j.;  
L. Carelsen, 'Edward Vermeulen', in Keurbladzijden uit de Nederlandsche 
Letterkunde, zj;  
'Stijn Streuvels schrijft aan Warden Oom', in De Standaard (19 maart 1934) en in Uit 
lust-met-de-penne, 1982;  
A. Demedts, Edward Vermeulen schrijver en boer, 1937;  
Aandenken aan de Warden Oom-hulde te Beselare, 1962. 
 
K.M. 28.03.2021 
 
Hierna volgen de eerste pagina’s van De Blieckaerts  
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Enz... 


