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rische calamiteit ondergingen. Voor de Basken was dat
uiteraard de tijd van generaal Franco. Niemand zal hen die
compensatie misgunnen, integendeel.

En misschien hoopt diezelfde internationale gemeen-
schap ook nog steeds dat er op die manier een einde komt
aan de spiraal van geweld en aan het staatsgrensover-
schrijdende nationalisme, die in die onrustige plek aan de
Atlantische Oceaan vitaal aanwezig zijn.

Die spiraal van geweld is uiteraard een humaan en
universeel probleem. Het staatsgrensoverschrijdende natio-
nalisme is dan weer een geopolitieke kwelling voor de Franse
en Spaanse natie-staten. En misschien ook voor de toekom-
stige Europese mega-staat, die meer en meer noodzakelijk
blijkt om de wetten van de vrije markt optimaal te laten func-
tioneren en om ons een luw nest te bezorgen in het disney-
land van de globalisten? Ach, wie weet het precies te ver-
klaren, elke analyse heeft haar keerzijde, zoals een medaille.

Discussies voeren omtrent culturele identiteiten en hun
verschillen, daar konden wij pakweg vijfentwintig jaar
geleden nog geen punten mee scoren, ontzettend druk
bezig als wij toen nog waren met dé grote verhalen van
die tijd: de Koude Oorlog, de Oost-West-Noord-Zuid-
toestanden enz.

Ofschoon wij natuurlijk ons hart nog wel vasthouden
voor Samuel P. Huntingtons The Clash of Civilizations and
the Remaking of World Order (1996), beschouwen wij de

denken en blijven
denken, formuleren en
blijven formuleren
aan de lezer

ADVN

Op maandag 11 augustus 2003 verscheen op de sport-
pagina van heel wat Europese kranten een onwaarschijnlijk
mooie kleurenfoto van Reuters. Nu ja, Reuters. Noblesse
oblige.

De foto toonde het aandoenlijke beeld van de
Italiaanse wielrenner Paolo Bettini, die een dag eerder de
Clásica San Sebastian had gewonnen en daarom,
esthetisch-gedisciplineerd, werd gekust door twee ooglijke
dames. Bovendien: professioneel kussen en gekust wórden
vielen samen te aanschouwen. Die Baskische aankomst-
dames zullen natuurlijk beroepsmatig gerasterd zijn. Maar
ook de kleine en taaie Italiaan zal reeds enige mediatraining
achter de rug hebben in die discipline, want de Clásica
was niet zijn eerste klassieke overwinning.

Maar er was nog iets méér dat vertedering opwekte
bij de kennismaking met de foto, nl. de zwarte Baskische
baret op het hoofd van het Italiaantje. Die muts was zo
breed dat zij de voorhoofden van de drie beate wezens als
het ware met elkaar verbond.

Identiteit, daar gaat het om. Identiteitsbeleving, cultuur,
nationale trots, symboliek, folklore, het ligt natuurlijk
allemaal dicht bij elkaar. Dat wordt als vanzelfsprekend
beschouwd en dus ook aanvaard. En dan toch weer niet,
want meteen ontstaat er argwaan omtrent het nabuur-
schap van al die begrippen: komen er soms geen verdachte
ideologieën en politieke doelstellingen om het hoekje kijken?
Zit daar niet méér achter, een soort politieke heksensabbat,
die wij al eens eerder hebben ontmoet, op een of andere
donkere bladzijde van de geschiedenis? En als Reuters dat
beseft, dan zal je diezelfde Reuters zeker niet aan je kant
krijgen. En evenmin wie een beetje universalistisch en cul-
tuurrelativerend aangelegd is.

Maar als het om die Basken gaat, dan ligt dat dus enigszins
anders. Het accepteren van hun nationalistische trekjes is
een morele kredietkaart die de internationale gemeenschap
– vaak niet zonder enige subjectiviteit – vaak ter beschikking
houdt voor kleinere gemeenschappen die een grote histo-
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oude “grote verhalen” als opgelost. Of wij gaan er mee om
zoals met de Slingerproef van Foucault en beschouwen iden-
titeit, identiteitsbeleving en -verschillen als het plots zicht-
baar geworden politiek-maatschappelijke ankerpunt. Hét
ankerpunt nog wel.

Meteen ligt de weg open naar een nieuwe lucratieve markt
voor publicaties, colloquia en symposia. Ik heb er mij op
toegelegd om die zaken enigszins van nabij te volgen: ik
moet dat resultaat stilaan gaan uitdrukken in kilo’s, al
horen archivarissen dat eigenlijk in meters te doen.

Gaat het hier om een opportune evolutie of over een
nuttige inflatie of over een inflatie tout court? Of misschien
over het historiografisch repareren van een vroegere on-
verschilligheid, langs homeopatische weg?

Voor sommigen is niet alleen de frequentie van het
discours in feite reeds overbodig geworden, maar ook het
discours zelf. Oud-journalist Louis Van Roy uit Aalst heeft
niet helemaal ongelijk als hij stelt dat “wat evident is, niet
dient omhangen met zware gordijnen” (Het Verbond,
november 2003, blz. 3). Anderzijds schuilt hier een adder
onder het gras: is het de normale weg dat men bepaalde
zaken evident vindt en dus niet langer vatbaar voor dis-
cussie? Overigens: theorievorming en debat-na-debat, zij
bieden toch continuïteit aan de werkelijkheid die ons
bezighoudt? To make the world safe for democracy, zoals
president Wilson in 1917 – zij het in een geheel andere
context – verklaarde tegenover het Amerikaanse Congres
(Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal,
1999, blz. 4229).

Of misschien ligt het nog eenvoudiger: denken en
blijven denken, formuleren en blijven formuleren, niet om
het verleden te koesteren maar om de toekomst te verze-
keren. Want wie geen toekomst heeft, bezit in feite geen
verleden.

Lezer, misschien klinkt dat alles nogal zwaargewapend?
Daarom wil ik het jaar uiteindelijk nog ietwat licht-

voetiger beginnen door u mijn oprechte nieuwjaarswensen
aan te bieden. En dat is, met een knipoog naar Hadewijch,
ene onseggheleke weeldeleke weelde (Hadewijch, Die
minne es al, Twaalfde brief, Davidsfonds, 2002).

 FRANS-JOS VERDOODT, AFGEVAARDIGD BEHEERDER-DIRECTEUR

twintig jaar advn
programma

Naar aanleiding van het twintigjarig bestaan van het ADVN

in 2004 wordt een aantal weerkerende activiteiten ingepast
in dat kader, naast een aantal specifieke activiteiten. Hier-
onder volgt een overzicht. Bij de samenstelling van het
programma werd rekening gehouden met de diverse as-
pecten van de werking van het ADVN. En met de dito interes-
ses van allen die in de voorbije twintig jaar meegewerkt
hebben aan de uitbouw van de instelling.

DRIEKONINGENGESPREKKEN

maandag 26 januari 2004, 19u
Den IJzer, Vlaanderenstraat 117, Gent
thema: “Wetenschappelijke geschiedschrijving en engage-
ment. Een tegenstelling?”
gastsprekers: Bart De Wever en Gie Van den Berghe

KAPA-JAARVERGADERING

woensdag 28 januari 2004
ADVN, Lange Leemstraat 26, Antwerpen

TENTOONSTELLING “20 JAAR ADVN”

opening op zaterdag 20 maart 2004, van 14u tot 19u
van 23 maart tot 15 december 2004, op werkdagen van
10u tot 16u
ADVN, Lange Leemstraat 26, Antwerpen
voorstelling Archievenoverzicht en webstek
receptie

ACADEMISCHE ZITTING EN CONCERT

zaterdag 20 maart 2004, 20u
Congrescentrum ‘t Elzenveld, Lange Gasthuisstraat 45,
Antwerpen, Onze-Lieve-Vrouwkapel en de kloosterzalen,
sprekers: Frans-Jos Verdoodt, Afgevaardigd-Beheerder/
Directeur van het ADVN | Ludo Simons, hoofdbibliothecaris
Universiteit Antwerpen | Paul Van Grembergen, Vlaams
minister van Cultuur
recital met werk van Vlaamse componisten door Anne
Cambier (sopraan) en Jan Vermeulen (piano)

ERFGOEDDAG

zondag 18 april 2004, 10u-18u
ADVN, Lange Leemstraat 26, Antwerpen
thema: “Familie”

UITREIKING PIL-VAN GASTELPRIJS VOOR GESCHIEDENIS

zaterdag 8 mei 2004, 15u
ADVN, Lange Leemstraat 26, Antwerpen

11 JULI-FEEST

zondag 11 juli 2004, 15u
ADVN, Lange Leemstraat 26, Antwerpen
tuinfeest

COLLOQUIUM

vrijdag 15 oktober 2004, 9u30-17u30
Congrescentrum ‘t Elzenveld, Lange Gasthuisstraat 45,
Antwerpen, Dr. Lazarus Marquisauditorium
onderwerp: “De geschiedschrijving van de Vlaamse bewe-
ging en van andere nationale bewegingen in Europa”

Prentbriefkaart “Driekoningen”
met afbeelding van een houtsnede
van Jan-Frans Cantré, uitgegeven
door “Volk. Tijdschrift voor Dietsche
Kunst en Kultuur” in de abonne-
mentenwerving voor de jaargang
1940-1941.
[ADVN, AVARVPR 71]
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De bronnen die zich in het ADVN bevinden worden verza-
meld door middel van overdrachten. Einde 2002 telde de
instelling ruim achtduizend overdrachten, afkomstig van
tweeduizend verschillende overdragers. In totaal worden
2900 strekkende meter brieven, notities, verslagen en andere
papieren, naast 3500 verschillende titels van kranten en
tijdschriften, 46000 boeken en brochures, 36000 audio-
visuele stukken en 7400 documentatiemappen in het ADVN

bewaard.
Die bronnen worden, ongeacht hun materiële drager

of vorm, archiefstukken genoemd indien zij deel uitmaken
van een archiefbestand of archief.

Een archief is een geheel van archiefstukken, ontvan-
gen of opgemaakt (‘gevormd’) door een instelling, een
administratie, een vereniging, een persoon, een familie of
een groep personen, die naar hun aard bestemd zijn om
onder die archiefvormers te berusten.

Het ADVN heeft tijdens de voorbije twintig jaar talrijke archief-
bestanden verzameld. De vormers daarvan zijn in hoofdzaak
personen en verenigingen, organisaties en partijen.

De archiefbestanden zijn zeer divers van vorm en
inhoud: van een bestand dat een volledig depotlokaal in
beslag neemt tot één omslag met brieven. En van zakelijke
kabinetsdossiers of een boekhouding, tot partituren of
brieven van IJzersoldaten.

Sommige archiefbestanden werden ondergebracht
in fondsen: een fonds is een groep gelijksoortige archieven
die zich in dezelfde bewaarplaats bevinden.

De lijst van die archiefbestanden wordt het archieven-
overzicht genoemd. In die lijst wordt voor elk archief een
steekkaart opgemaakt met diverse gegevens. De informatie
betreft onder meer de begin- en einddata en de omvang
van het archief. Zij geeft de geschiedenis en de inhoud van
het bestand weer, vermeldt de raadplegingsvoorwaar-
den, de beschikbare toegangen enz. Bij de opmaak van de
steekkaart voor het archievenoverzicht werd in het ADVN

zoveel mogelijk rekening gehouden met de internationale
standaard voor archiefbeschrijving (General International
Standard Archival Description – ISAD-G).

Het archievenoverzicht van het ADVN is in de leeszaal raad-
pleegbaar in een uitdraai en langs een geautomatiseerd
bestand. Vanaf 20 maart 2004 zal het archievenoverzicht
ook beschikbaar zijn op de webstek van de instelling.

Naar aanleiding van het twintigjarig bestaan van het
ADVN, zal, eveneens vanaf 20 maart 2004, een publicatie
betreffende het archievenoverzicht aangeboden worden
onder de titel Fontes fons scientiæ.

Het inleidende gedeelte van dit werkinstrument biedt
een algemeen overzicht van de vorm en inhoud van de

bronnen en beschrijft de ontsluitingsmethodes en de
soorten toegangen.

Het tweede en omvangrijkste gedeelte van de publi-
catie bestaat uit de beknopte voorstelling van de archief-
bestanden. Daarvoor werd een beperkt aantal velden
geselecteerd uit de standaardbeschrijving in het geauto-
matiseerd bestand.

Een trefwoordenregister sluit de publicatie af.

De titel van deze nieuwe ADVN-uitgave Fontes fons scientiæ
wil duidelijk maken dat een bron een voorwerp of verhaal
is uit of over het verleden, waarop de historicus steunt om
een beeld te scheppen.1 Met andere woorden: de concrete
bron is dus tegelijk de figuurlijke bron waaruit de weten-
schappelijke vorser in eerste instantie dient te putten om
zijn verhaal te kunnen vertellen. De bronnen dus als bron
voor de wetenschap. [LB]

tentoonstelling
twintig jaar advn
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Naar aanleiding van het twintigjarig bestaan van het
ADVN, wordt in de instelling op 20 maart 2004 een
tentoonstelling geopend over de eigen collectie. Daar-

bij worden een vijftigtal stukken voorgesteld.

De tentoonstelling overloopt de verwezenlijkingen van
het ADVN tijdens de afgelopen twintig jaar en geeft een
overzicht van het verzamelveld van de instelling. Daaren-
boven worden enkele bijzondere stukken uit de collectie
getoond.

Er worden drie verhaallijnen gevolgd.
Enerzijds bieden de geselecteerde stukken de moge-

lijkheid om kennis te maken met het thematische verzamel-
veld van het ADVN. De stukken zullen daarom representatief
zijn voor de inhoud en de vorm van de in het ADVN be-
waarde bronnen. Bijgevolg zullen niet alleen Vlaams-
nationalisme en Vlaamse beweging aan de orde komen,
maar ook andere nationale bewegingen in de wereld,

PUBLICATIE

Luc Boeva, Fontes fons scientiæ.Overzicht van de archieven
bewaard in het ADVN, Antwerpen, Perspectief Uitgaven
i.o.v. het ADVN, 2004.
Voorintekenprijs: 10 euro
vanaf 21 maart 2004: 12,50 euro
U kan voor uw bestelling gebruik maken van de keer-
zijde van de adreswikkel van de ADVN-Mededelingen.

1 W. Prevenier, Uit goede bron.

Introductie tot de historische kritiek,

Leuven-Apeldoorn, 1992, p. 23.
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de geschiedschrijving
van de vlaamse beweging
en van andere nationale
bewegingen in europa
colloquium
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In het vorige nummer van ADVN-Mededelingen (7/8, juli-
december 2003, pp. 7-8) werd het internationaal collo-
quium voorgesteld dat het ADVN organiseert in samen-
werking met de K.U.Leuven, de Universiteit Antwerpen
(UA), de Universiteit Gent (UG) en de Vrije Universiteit
Brussel (VUB).

Het colloquium wil een reflectie bieden op de historio-
grafie rond de nationale bewegingen. Met de geschied-
schrijving van de Vlaamse beweging als uitgangspunt,
worden in de historiografie van nationale bewegingen de
onderlinge parallellen en verschillen opgespoord aan de
hand van enkele representatieve gevallenstudies.

Het programma van het colloquium is als volgt:

VOORMIDDAGGEDEELTE

9u30 Ontvangst  / Koffie
10u00 Frans-Jos Verdoodt (ADVN)

Verwelkoming + Inleiding

[Voorzitter voormiddaggedeelte]
Bruno De Wever (Universiteit Gent)

10u15 Marnix Beyen (Universiteit Antwerpen)
De geschiedschrijving van de Vlaamse beweging
(werktitel)

10u40 Harry Van Velthoven (Hogeschool Gent & Vrije
Universiteit Brussel-Centrum voor de Interdiscipli-
naire Studie van Brussel)
Casus Brussel (werktitel)

11u05 Koffiepauze
11u25 Chantal Kesteloot (SOMA)

L’historiographie du mouvement wallon
(werktitel)

11u50 Maarten Van Ginderachter (Universiteit Gent)
De rol van historici in het discours rond etnisch en
civiel nationalisme (werktitel)

12u15 Discussie

12u45 Broodjesmaaltijd

NAMIDDAGGEDEELTE

[Voorzitter namiddaggedeelte]
Herman Van Goethem (Universiteit Antwerpen)

14u00 Enric Ucelay-Da Cal (Universitat Autonoma de
Barcelona)
The historiography of the Catalan movement
(werktitel)

naast gelieerde onderwerpen als culturele identiteit,
migratie enz.

Ook vormelijk wordt een staalkaart geboden van de
soorten bronnen die zich in het ADVN bevinden. Daarom
worden niet alleen brieven, nota’s en dagboeken getoond,
maar ook vlaggen, foto’s, schilderijen, boeken en kranten,
knipsels en folders.

Anderzijds wordt ook geselecteerd op basis van de
intrinsieke waarde van stukken. Daarbij spelen bijgevolg
vooral de esthetische, emotionele en/of andere karakte-
ristieken van de stukken een rol.

De stukken worden ten slotte omkaderd door een
algemene voorstelling van het ADVN. Daarbij komen aan
bod: de geschiedenis, het opzet, de werking, de projecten
en de publicaties en andere aspecten van de instelling.

De tentoongestelde items worden voorzien van een be-
schrijving en een situering. Elk stuk vormt dan telkens de
aanleiding om een verzamelthema van het ADVN beknopt
toe te lichten. [LB]

Mobilisatiezakboekje van Frans Daels, 1903-1909.
[ADVN, BE ADVN AC165, ARCHIEF FRANS DAELS, D3988]

TENTOONSTELLING TWINTIG JAAR ADVN

ADVN, Auditorium Emiel Paternoster
van 23 maart tot 15 december 2004 – van maandag tot
vrijdag van 10u tot 16u
geleide bezoeken voor groepen op afspraak
contactpersoon Marleen Abelshausen, [T] 03-225 18 37
[E] marleen.abelshausen@advn.telenet.be

De OPENING van de tentoonstelling heeft plaats op
zaterdag 20 maart 2004, de dag waarop het ADVN

precies twintig jaar bestaat. Wij nodigen u van
harte uit om die dag tussen 14u en 19u de tentoon-
stelling te bezoeken. In de binnentuin zorgen de
ADVN-medewerkers voor koffie en gebak. Of voor
iets sterkers.
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14u25 Idesbald Goddeeris (K.U.Leuven)
Nationalisme-onderzoek in Oost-Europa. Het
geopolitieke paradigma

14u50 Koffiepauze
15u15 Michel Denis  (Institut d’Etudes Politiques Rennes)

Des historiens au secours d’une nation inachevée,
la Bretagne

15u40 Discussie
16u30 Louis Vos (K.U.Leuven)

Conclusies
17u30 Einde

19u00 Diner

Het colloquium heeft plaats op 15 oktober 2004 in het
Congrescentrum ‘t Elzenveld in Antwerpen, Lange Gast-
huisstraat 45. De talen van het colloquium zijn Nederlands,
Engels en Frans. Er wordt simultaanvertaling voorzien van
het Nederlands naar het Engels. [LB]

In de komende maanden zullen wij u nader berichten
over het colloquium en de inschrijvingsmodaliteiten.
Voor inlichtingen kan u terecht bij Luc Boeva, ADVN,
Lange Leemstraat 26, B-2018 Antwerpen, [T] 03-
225 18 37  [E] luc.boeva@advn.be

bij de voorstelling van
de inventaris van het
fonds verschaeve
enkele archivistische
principes en praktijken

C
O

LL
EC

TI
E

Onderstaande tekst is
een bewerkte versie van
de gelegenheidstoe-
spraak die ADVN-archi-
varis Luc Boeva hield bij
de voorstelling van de
inventaris van het Fonds
Cyriel Verschaeve in het
ADVN op 13 september
2003.

De ontsluiting van bronnen is een kernopdracht van het
ADVN. De instelling produceert jaarlijks dan ook talrijke
toegangen tot de bronnen: plaatsingslijsten, overdrachts-
lijsten, catalogi en inventarissen. Die toegangen worden
enerzijds bezorgd aan de overdragers van de bronnen en
anderzijds ter beschikking gesteld van het publiek in de
leeszaal van het ADVN. Bij dat laatste gelden de algemene
en specifieke voorwaarden voor raadpleging.

De publicatie van dergelijke toegang tot een bron,
onder de vorm van de inventaris van het Fonds Cyriel
Verschaeve, vormt een goede gelegenheid om even stil te
staan bij wat een inventaris in feite is en niet is. Tevens
biedt het soort archiefbestand, dat het voorwerp uitmaakt
van de inventaris, de kans om de aandacht te vestigen op
de recente evolutie van de archivistische term ‘fonds’.

DE INVENTARIS

Wat is een inventaris niet? Het is alvast geen bronnen-
publicatie. Het moet ook niet noodzakelijkerwijze een uit-
puttende of zelfs maar uitgebreide beschrijving van het
archief zijn noch een analyse ervan bieden.

Wat is een inventaris dan wel? Om dat te verduide-
lijken kan men – wellicht wat gewaagd – een archief ver-
gelijken met een hotel. Net zoals het hotel de mogelijkheid
biedt om vandaaruit een stad of een streek te leren
kennen, zo geeft een archief de gelegenheid om met een
persoon, een vereniging, een tijdgeest, een ideeëngoed
nader kennis te maken. De hotelgast/leeszaalbezoeker wil
in een archief dan een tijdje ‘verblijven’ omdat hij bijvoor-
beeld een scriptie moet maken of er anderszins in geïnte-
resseerd is.

De inventaris is daarbij als een hotelreceptionist, die
de gasten de toegang verschaft en vergemakkelijkt tot het
hotel. Want, net zoals de hotelreceptionist de nodige in-
formatie moet kunnen verschaffen opdat de gast de weg
zou kunnen vinden naar dat wat hij zoekt in het hotel, net
zo moet de inventaris de onderzoeker een toegang ver-
schaffen en vergemakkelijken tot een archief. De receptio-
nist moet daarbij gestructureerde en basale informatie
kunnen aanbieden: hij dient echter niet de boekhouding
van het hotel te doorgronden of het elektriciteitsnetwerk
van buiten kennen of een expert van de plaatselijke ge-
schiedenis te zijn. Net zo moet een inventaris de toegang
tot het archief vergemakkelijken, zonder echter elk be-
standdeel in detail en uitputtend te moeten bespreken.

HET FONDS

Opdat de inventaris die taak zou kunnen vervullen, moeten
de bronnen uiteraard eerst door een archivaris toegankelijk
gemaakt worden.

Dat betekent dat de bronnen moeten geprospecteerd
en verworven worden, op verantwoorde wijze bewaard
en geordend worden, inhoudelijk en vormelijk beschreven
worden.

De archivaris dient daarbij de ordening en de ontslui-
ting uit te voeren volgens het in de archivistiek ‘heilige’
herkomst- of bestemmingsbeginsel en het al even sacro-
sancte structuurbeginsel.

Het eerste, het bestemmingsbeginsel, stelt dat ieder
archiefstuk deel behoort te blijven of te worden van het
archiefbestand waarin het bij ontvangst of bij het opmaken
is opgenomen.

Het tweede, het structuurbeginsel, stelt dat ieder
archief een geheel is met een structuur, die bepaald is
geworden door de archiefvorming.
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De toepassing van die eenvoudige principes was voor de
bescheiden van en rond Cyriel Verschaeve die zich tot
1995 in de abdij van Steenbrugge bevonden, echter een
taak van bijzondere aard. Dat komt door het bijzondere
van de hoofdpersoon van het archief: meer bepaald
omdat hij zo belangrijk geacht werd, dat zijn archief voor
een groot deel door anderen voor hem gevormd werd.
Anderen hebben zich dus als een soort pleegouders over
het archief ontfermd. Bijzonder ook, doordat die ‘pleeg-
archiefvormers’, nog eens eigen archiefbestanddelen aan
het oorspronkelijk archief hebben toegevoegd. Bovendien
werd door hen maar ook door anderen – we zullen ze
maar samen de ‘voogden’ van het archief noemen – heel
wat documentatie en schaduwarchief aangelegd en
toegevoegd en er soms ook mee vermengd.

Dan is er ook nog het feit dat de stukken heel vaak
verhuisd werden.

En ten slotte is er in het verleden een reeks aanzetten
geweest om het archief reeds te ordenen en te rangschik-
ken, wat op zijn beurt onuitwisbare sporen heeft nagelaten.

De vormingsgeschiedenis van het geheel is dus alles-
behalve eenvoudig. Dat feit stelde de archivaris voor een
ernstig probleem: hoe het herkomstbeginsel en het struc-
tuurbeginsel toepasbaar maken op een bestand met zo’n
speciale vormingsgeschiedenis?

De oplossing lag erin om het geheel aan bescheiden dat
(in de abdij van Steenbrugge) aangetroffen werd te be-
schouwen als een archieffonds, kortweg fonds. In de
archivistiek wordt daarmee aangeduid: een in dezelfde
bewaarplaats berustende groep gelijksoortige of verwante
archieven.

Nu is er de laatste tijd iets aan de hand met die term
“fonds”. In de lijst van archieftermen die Herman Coppens
van het Algemeen Rijksarchief in 1990 publiceerde, heeft
de term nog een afzonderlijk lemma, als één van de moge-
lijkheden om bescheiden te ordenen.1 Dezelfde auteur
waarschuwt er in 1997 echter in een andere publicatie
voor dat de internationalisering van de archivistiek het
gevaar inhoudt dat de in het Engels en het Frans gebruikte
betekenis van fonds (= wat wij ‘archief’ noemen) tot
verwarring zou kunnen leiden in het Nederlands en daarom
raadt hij het gebruik ervan af.2 In de meest recente lijst van
Nederlandse archivalische termen, begin 2003 uitgegeven
door de Nederlandse Stichting Archiefpublicaties, wordt
de term zelfs geen apart lemma meer waardig geacht,
maar ondergebracht in een voetnoot bij de term archief.3

Daarin wordt echter niet het gebruik van de term ontraden,
maar enkel in de Franse of Engelse betekenis. Men kan
dus enkel vaststellen dat er geen beletsel is om de term
fonds in het Nederlands te gebruiken. En zeker wanneer
– zoals het geval is bij de documenten van en rond
Verschaeve – de structuur en de inhoud van de bronnen
perfect beantwoorden aan de inhoud van het begrip
fonds.

DE INVENTARIS VAN HET FONDS

Het ‘Verschaevingswerk’ dat sinds 1995 door het ADVN

verricht werd, biedt een nieuwe toegang tot het ‘hotel
Fonds Cyriel Verschaeve’. De ‘receptionist’ heeft daarbij
verscheidene gedaanten aangenomen. Er zijn de catalogi
van alle boeken, alle periodieken en alle audiovisuele
stukken van het fonds. Die catalogi kunnen geconsulteerd
worden op computer en in een uitdraai. Er is ook een uit-
gebreide beschrijving van alle andere documenten (brieven,
scripten, nota’s, dossiers enz.) in de werkinventaris. Die
ligt in de vorm van een print ter beschikking in de leeszaal
van het ADVN.

De stukken worden ten slotte ook beschreven in een
gedrukte inventaris. Omdat het de bedoeling is dat die
inventaris een zo wijd mogelijke verspreiding krijgt, werd
daarin enerzijds zoveel mogelijk informatie gegeven, maar
anderzijds het formaat handzaam en betaalbaar gehouden.
Daarvoor werd in vergelijking met de werkinventaris een
wat beknoptere beschrijving gegeven. Beknopt wil zeggen
dat bijvoorbeeld het ontwikkelingsstadium van een stuk
werd weggelaten, net als de meeste annotaties. Maar
daar staat tegenover dat in de inventaris dan wel weer een
bijkomende toegang gecreëerd werd onder de vorm van
een trefwoordenregister. Het boek bevat ook een uitge-
breide inleiding over de archiefvormers, de geschiedenis
en de inhoud van het archief. [LB]

INVENTARIS VAN HET FONDS

CYRIEL VERSCHAEVE

170x240 mm, 160 pp., ill.,
12,50 euro
Bestellen kan langs het ADVN,
Lange Leemstraat 26, 2018
Antwerpen [T] 03-225 18 37,
[E] marleen.deridder@advn.
telenet.be of langs de bestel-
bon op de keerzijde van de
adreswikkel van deze ADVN-
Mededelingen.

1 H. Coppens, Archiefterminologie.

Archieftermen voor gebruik in het

Rijksarchief, Brussel, 1990, p. 43.
2 H. Coppens, De ontsluiting van

archieven. Richtlijnen en aanbevelin-

gen voor de ordening en beschrijving

van archieven in het Rijksarchief,

Brussel, 1997, p. 67.
3 Archiefterminologie voor Nederland

en Vlaanderen, ‘s-Gravenhage, 2003,

nummer 10.
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AR ..... Archief PE ..... Periodieken
AV ..... Audiovisueel archief NE ..... Necrologia
BO ..... Bibliotheekwerken AP ..... Ambtelijke publicaties
DA .... Documentatie
[deze aanduidingen zijn indicatief; zij kunnen worden aangepast
naargelang van de verwerking van de overdracht]

2003/210 Jan Priem, Uitkerke ........................... AR
2003/211 Richard Celis, Antwerpen .................. AR / AV / BO / DA / PE
2003/212 Emiel Smissaert, Oostende ................ NE
2003/213 Margareta Vanden Berghe, Tielt ....... NE
2003/214 Dorothy Paelinck, Ontario (CA) ......... AR / AV
2003/215 Naamloos .......................................... AV
2003/216 Greet Nuyts, Deurne ......................... AR / AV / BO / PE
2003/217 Werner Marginet, Lokeren ................ BO
2003/218 Koninklijk Filmarchief, Brussel ........... AV
2003/219 Karel Mannaerts, Mechelen .............. AV / BO / DA / PE
2003/220 Familie Cecile Van Cauwenberghe,

Grembergen ...................................... NE
2003/221 Jeanine Leenders, Neerpelt ............... NE
2003/222 Aloude Rederijkerskamer

“De Goudbloem”, Deurne ................ AR / AV / BO / PE
2003/223 Omaar Van Hulle, Ertvelde ................ DA / PE
2003/224 Geert Lambert, Oostende .................. AR
2003/225 Hedwig Keymeulen, Aalst ................. AR / BO / DA / PE
2003/226 André De Beul, Wilrijk ....................... PE
2003/227 Stanislaw Kozanecki, Ohain .............. BO
2003/228 Carlos Van Louwe, Koksijde .............. AR / AV
2003/229 Roeland Raes, Lovendegem ............... AR
2003/230 Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA),

Brussel .............................................. AV
2003/231 Annemie Van De Casteele,

Affligem ............................................ AR
2003/232 IJzerwake, Antwerpen ....................... AV / DA / PE
2003/233 Provinciebestuur Oost-Vlaanderen,

Dienst 91 Kunst en Cultuur, Gent ..... BO
2003/234 Werner Vandenberghe, Kortrijk ........ AV
2003/235 Romain Vanlandschoot, Tielt ............. AR / AV
2003/236 Luc Lecomte, Kontich ........................ BO / DA / PE
2003/237 Begga Andries, Berchem ................... AR / AV / BO / DA / PE / NE
2003/238 Davidsfonds, Essen, Essen ................. AR / AV / BO / DA / PE
2003/239 Kurt Ravyts, Brugge .......................... AR / AV
2003/240 Erik Van Mulders, Maasmechelen ..... NE
2003/241 Peter Schaffrath, Deurne ................... AR
2003/242 Naamloos .......................................... AV
2003/243 Arthur De Schrijver, Affligem ............ NE
2003/244 Paters Dominikanen, Oostende ......... NE
2003/245 Familie Gerits-Janssen,

Geistingen-Kinrooi ............................ BO / DA / PE
2003/246 Kamiel en Josée Van Royen-Corsmit,

Antwerpen ........................................ AV / BO / DA / PE
2003/247 Koen Bultinck, Diksmuide ................. AR / AV / BO / DA / PE / NE
2003/248 Vereniging Vlaamse Leerkrachten

(VVL), Antwerpen .............................. BO
2003/249 Naamloos .......................................... AV
2003/250 Begga Andries, Berchem ................... BO / PE
2003/251 Studiecentrum Joris van Severen,

Ieper ................................................. BO
2003/252 Elisabeth Vangheluwe, Izegem .......... BO
2003/253 Joseph Van Stappen, Antwerpen ...... BO
2003/254 Stadsarchief, Roeselare ..................... AV
2003/255 Daniël Merlevede, Drongen ............... BO / DA / PE
2003/256 Daniël Merlevede, Drongen ............... AR
2003/257 Wim Defoort, Waregem .................... BO
2003/258 Frans Van der Auwera, Ekeren .......... AR
2003/259 Ada Deprez, Gent ............................. BO
2003/260 Willem C.M. Meyers, Koekelberg ...... BO
2003/261 Carlos Van Louwe, Koksijde .............. AR / AV
2003/262 Veerle Walscharts, Mortsel ................ AV / DA
2003/263 Naamloos .......................................... BO
2003/264 Vrienden van Zuid-Afrika –

Vlaams-Afrikaanse Vereniging (VZA),
Ledeberg ........................................... BO / PE

aanwinstenlijst
augustus-november 2003

kort

PUBLICATIE

Jan De Maeyer (red.), Verkiezings-
uitslagen en databanken. Acta
van de Workshop gehouden te
Brussel op 23 november 2001,
ODIS, 2003, ill. (Odisea-reeks:1),
ISBN 90-807844-1-9.
Bestellen kan tegen 12 euro bij
het ADVN of langs de bestelbon
op de keerzijde van de adres-
wikkel van deze ADVN-Mede-
delingen.

fototentoonstelling “duurzamer dan
graniet”
De fototentoonstelling werd van 1 november tot 23 de-
cember 2003 – een maand langer dan voorzien – georga-
niseerd in het ADVN. Op die manier werd o.a. aan
geïnteresseerde verenigingen de kans geboden de
opstelling van de koffertentoonstelling te bekijken. In de
volgende nummers houden wij u op de hoogte waar en
wanneer de tentoonstelling zal te zien zijn. Bent u zelf
geïnteresseerd om de tentoonstelling te ontlenen, dan
kan u contact opnemen met ADVN-medewerker Frank
Seberechts ([E] frank.seberechts@advn.telenet.be) [KDS]

odisea
Vanuit het ODIS-project (Onderzoekssteunpunt en Databank
Intermediaire Structuren in Vlaanderen) werd gestart met
de publicatie van de reeks ODISEA. Het eerste themanummer
bevat de referaten van de Workshop Verkiezingen gehou-
den op 23 november 2001 in Brussel. Tijdens de workshop
werd gereflecteerd over de problematiek van de geautoma-
tiseerde verwerking van historische electorale gegevens.
Historici en sociale wetenschappers gingen na hoe door de
ontwikkeling van aangepaste instrumenten nieuwe impul-
sen konden worden gegeven aan het verkiezingsonder-
zoek. De bundel bevat de bespreking van een aantal recente
onderzoeksprojecten, bijdragen over de ontwikkeling van
het electorale onderzoek in België, over nieuwe tendensen
en onderzoekspaden en een kort historisch overzicht van
de Belgische kieswetgeving en -procedures. [SG]
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BEREIKBAARHEID

met de wagen:
via E17 of E19
openbaar vervoer
trein:
Berchem Station
+ tram 8

bus: lijnen 1 en 23
tram: lijnen 8, 7, 12

en 24

Sinds augustus 2002 worden de Antwerpse leien
heraangelegd. U dient dan ook rekening te houden
met de aanwijzingen ter plaatse.
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2003/265 Erik Peeters, Berchem ........................ BO / DA / PE
2003/266 Wim Van der Elst, Brussel .................. PE
2003/267 Godelieve D’Halleweyn-

Van den Heuvel, Antwerpen ............. AR / AV / BO / PE
2003/268 Wouter Robberechts, Buggenhout .... BO
2003/269 Erik Rumes, Waasmunster ................. BO / DA
2003/270 Kris Bovin, Kessel-Lo ......................... AR / AV / BO / PE
2003/271 Paul en Magda Vande Walle-

Inghelram, Oostende ........................ NE
2003/272 Elza Goovaerts, Wilrijk ...................... NE
2003/273 Bertha Vanspringel, Herenthout ........ NE
2003/274 Paul en Philomena Van der Aa-

Bukszegi, Aartselaar .......................... NE
2003/275 Encyclorama, Hasselt ......................... AV / NE
2003/276 Guido De Munter, Merelbeke ........... AR / AV / BO / DA / PE
2003/277 Stedelijke Musea Ieper, Ieper ............ BO
2003/278 Guido Van der Meersch,

Roesbrugge ....................................... BO / DA / PE
2003/279 Jan Van Houtte, Westmalle ............... PE
2003/280 Frans Verhelst, Antwerpen ................ NE
2003/281 Lieven Bockaert, Aalter ..................... AV / BO / PE
2003/282 Heemkundige Kring,

Erpe-Mere ......................................... BO
2003/283 VRT, Canvas – Histories, Brussel ........ AV
2003/284 Frans Van Campenhout, Dilbeek ....... AR
2003/285 Johann Vancoppenolle,

Sint-Truiden ...................................... AR / PE
2003/286 Olga Geers, Oostakker ...................... NE
2003/287 Familie Antoon Geuskens,

Kalmthout ......................................... NE
2003/288 Simone Cresens, Hoboken ................ NE
2003/289 Familie Walter Van Staeyen,

Kontich ............................................. NE
2003/290 Dirk Debaere, Ingelmunster .............. NE
2003/291 Hedwig Keymeulen, Aalst ................. AV / BO / DA / PE
2003/292 The House of Books, Antwerpen ....... BO
2003/293 Rob De Beule, Antwerpen ................. AR / BO
2003/294 Frank Geyssens, Lembeke ................. BO
2003/295 Joris Dedeurwaerder, Brugge ............ AR / BO / DA / PE

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

Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-
nationalisme (ADVN) vzw
Lange Leemstraat 26 – B-2018 Antwerpen 1
[T] +32 [0]3-225 18 37 [F] +32 [0]3-226 64 05
[E] info@advn.be [W] www.advn.be (in opbouw)
postrekening: 000-1587760-64
bankrekening: 419-8059591-83
bouw- en renovatiefonds: 419-8059599-91

Het ADVN sluit in 2004 op hiernavolgende dagen: op 2
en 28 januari, van 15 tot 19 maart en op 22 maart, op
12 april, op 20, 21 en 31 mei, op 21 juli, op 15 oktober,
op 1, 11 en 12 november en van 25 tot 31 december
OPENINGSUREN LEESZAAL

maandag tot donderdag: van 9u tot 16u
zaterdag: na afspraak is er mogelijkheid tot consultering;
in 2004 kan dit op: 31 januari, 28 februari, 15 maart,
24 april, 15 mei, 26 juni, 31 juli, 28 augustus, 25 sep-
tember, 30  oktober, 27 november en 18 december.

WERKTEN MEE AAN DIT NUMMER: Luc Boeva,
Koen De Scheemaeker, Sophie Gyselinck,
Frans-Jos Verdoodt, Rita Verelst
FOTO OP P. 5: Foto Wevako, Kortrijk; P. 7: Koen Van Keer
COÖRDINATIE: Marleen Abelshausen
ADMINISTRATIE: Marleen Deridder
VORMGEVING: LetterWerk, Antwerpen [T] 03-827 43 50

Giften aan het ADVN worden graag aanvaard op een
van de hiervoor genoemde rekeningnummers.
Voor giften vanaf 30 euro ontvangt u een fiscaal attest.
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