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De geschiedenis volgt blijkbaar slechts sporadisch de ideale
weg die door de beroemde denker uit Königsberg – voor
iedereen en voor altijd – was voorgeschreven. Integendeel
zelfs.

En toch is dat kantiaanse denken minder een utopische
clichéfabriek dan het lijkt. Misschien vinden wij er zelfs
een werkbaar evenwicht in tussen een evident-moderne
en een deugdelijk-ouderwetse visie op onze motivaties.
Evident modern in die zin dat eenieder vrij kiest voor zijn
engagementen; deugdelijk ouderwets in de betekenis dat
men iets doet omdat het nu eenmaal zo hoort – of niet níet
doet omdat het níet zo hoort.

Maar wat hóórt en wat hoort niet?
Als wij de Amerikaanse neuroloog Antonio Damasio

kunnen vertrouwen, dan is het letterlijk een kwestie van
aanvoelen. Dat aanvoelen verloopt via een biologisch proces,
dat in onze hersenen kan leiden tot een ethisch systeem
waarmee wij de wereld voor onszelf en de anderen beter
kunnen maken. Op voorwaarde dat wij dat willen natuur-
lijk, in het besef dat wat slecht is voor onszelf dat ook is
voor de anderen.1

als een vederlichte duif
aan de lezer
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Tweehonderd jaar geleden overleed de fabelachtig
bekende Duitse filosoof Immanuel Kant. Dat over-

lijden vond plaats in Königsberg, de middelgrote Pruisische
stad waar hij geboren, getogen en beroemd werd en waar
hij nooit zou vertrekken.

Het gebeurt wel meer dat genieën en universele
geesten zich nooit verder wagen dan een blokje om,
ergens halfweg tussen kathedraal en stadhuis. De lezer zal
zich anderzijds ook wel even moeten inspannen om Kants
geboorte- en woonplaats geografisch en staatkundig te
kunnen situeren: zij ligt sinds 1945 als het ware zonevreemd
en enclavistisch op de rand van de Russische Federatie en
ver weg van wat wij – niet zonder enige nostalgische bij-
betekenis – West-Europa noemen.

Königsberg is dus van onze Westerse kaarten ver-
dwenen. Maar nu er op 1 mei aanstaande in één klap tien
staten in het gedroomde Europa van de EU binnenstappen,
nu maakt het misschien niet veel meer uit, een grote stad
minder of meer. Maar toch: Immanuel Kant is zodanig
met ons Westers verlichte denken verbonden, dat wij er
even moeten aan wennen dat zijn vaste plek zich thans in
de Oost-Europese sfeer bevindt.

Een uitzonderlijke plaats in de geschiedenis van het denken
is natuurlijk belangrijker dan een geschikte plaats op de
wereldkaart. Zeker als dat denken daarenboven actueel
denken is en dus aansluit bij de wereld die ons dagelijks
omringt. Kant heeft namelijk behartenswaardige dingen
gezegd over de wijze waarop de mens kan deelnemen aan
de positieve, idealistische ontwikkeling van de geschie-
denis, die uiteindelijk moet leiden naar steeds grotere wel-
vaart en groter geluk voor de mens. In zijn talrijke (en niet
meteen vlot leesbare) publicaties heeft Kant daar een recept
voor bereid: vrijheid, mondigheid, kritische zin, ethiek en
plichtbewustzijn. In de ogen van de filosoof mag dat
laatste koppel begrippen – ethiek en plichtbewustzijn –
zelfs de enige werkelijke reden zijn waarom de mens
handelt.

Ook voor het blijkbaar onoplosbare probleem van de
wereldvrede ontwikkelde Kant zijn remedie: de maatschap-
pij moet zo georganiseerd worden dat de slechte neigingen
van de mensen er niet aan bod kunnen komen.
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De filosofische visie en de biologische sluiten dus bij
elkaar aan. Er ligt wel tweehonderd jaar geschiedenis tussen
beide in.

Historici hoeven natuurlijk geen moralisten te zijn, die
vaststelling is niet erg origineel. Maar anderzijds kan men
niet elk jaar een geleerde herdenken wiens opvattingen
zo sterk verbonden zijn met het morele wezen van de
mens, als doorslaggevend element van de geschiedenis.

Daarenboven: vaststellen hoe een kwadratuur zich
zou kunnen sluiten is natuurlijk ook een vorm van weten-
schappelijke geschiedschrijving.

En als het om de denkende mens en de geschiedenis gaat,
dan toch nog even terug naar Immanuel Kant.

In zijn inleiding tot zijn Kritik der reinen Vernunft
(1781) gebruikt de Duitse filosoof het beeld van de den-
kende mens die als een vederlichte duif door het luchtruim
zweeft, de weerstand van de lucht voelt en denkt nog
beter te kunnen vliegen als die weerstand er niet zou zijn.

 FRANS-JOS VERDOODT, AFGEVAARDIGD BEHEERDER-DIRECTEUR

driekoningengesprekken

Wetenschappelijke geschiedschrijving en engagement. Een
tegenstelling? was het thema van de Driekoningengesprek-
ken die plaatsvonden op maandag 26 januari 2004 met
als gastsprekers Bart De Wever en Gie Van den Berghe.

Onderstaande teksten zijn korte passages uit de reflecties
van beide sprekers.

BART DE WEVER

Er is geen tegenstelling tus-
sen geschiedschrijving en
maatschappelijk engage-
ment – De keuze voor ge-
schiedenis als studie is vaak
al een uiting van de wil om
de samenleving te door-
gronden via het verwerven
van een historisch referen-
tiekader. De geschiedenis
staat immers nooit neutraal
tegenover het heden. Zo-
wel de historische context

als het menselijk handelen dat zich erin afspeelde, zal af-
gewogen worden tegen het heden en daaruit zal men
conclusies trekken. Geschiedenis is dus geen descriptieve,
maar een verklarende wetenschap. Of het zou toch moeten.
De aantrekkingskracht van geschiedenis op geëngageerde
mensen is dus de logica zelf. Veel studenten graven via
hun eindverhandeling naar de wortels van hun specifiek
engagement.

Engagement is geen beletsel voor wetenschappelijkheid –
Geschiedenis is geen exacte wetenschap, maar het is wel
een wetenschap: met een eigen methode van bronnen-
selectie, -studie en -kritiek. De vraag is dus niet of een his-
toricus geëngageerd is, maar wel of hij op een weten-
schappelijke manier werkt. Absolute objectiviteit is in een
menswetenschap uiteraard niet mogelijk. Ieder werk moet
op zijn waarde beoordeeld worden.

Goede geschiedschrijving engageert zich – Een goede
historicus zorgt na het weergeven van al zijn/haar opzoe-
kingswerk in het corpus voor een conclusie die meer is dan
een samenvatting. Als bevoorrechte waarnemer moet hij/
zij een beoordeling uitspreken over het bestudeerde men-
selijk handelen binnen de gereconstrueerde historische
context. Hierbij mag de historicus als subject naar voren
treden. Immers, het eisen van waardenvrijheid komt al te
vaak neer op het afwijzen van waarden die niet stroken
met de elitaire consensus.

GIE VAN DEN BERGHE

Geschiedschrijving biedt
een tegengewicht voor de
collectieve herinnering,
een zwart-wit voorstelling
van het verleden, gesimpli-
ficeerd en gemoraliseerd
in functie van hedendaagse
en egocentrische doelstel-
lingen, zelfglorificatie en/
of zelfbeklag. De geschied-
schrijving moet die simpli-
ficaties blootleggen, ver-
klaren, rechttrekken. Het
zwart-witte van de collec-

tieve herinnering grijzer maken, nuanceren. Het verleden
in eer herstellen als het onzekere, ambigue en complexe
heden dat het geweest is, met zijn toen onkenbare toe-
komst.

Dit maatschappelijk engagement kan niet zonder
politiek engagement. Voor onderzoek en kennisoverdracht
zijn geld en macht nodig, het vaarwater van machthebbers,
politici, poortwachters. En die hebben een eigen politiek-
maatschappelijke agenda die lang niet altijd overeenstemt
met het geschiedkundige verhaal, integendeel, er wordt
niet zelden gedweept met de zwart-wit voorstellingen van
het collectieve geheugen.

1 A. Damasio, Het gelijk van

Spinoza. Vreugde, verdriet en het

voelende brein, Amsterdam,

Wereldbibliotheek, 2003.
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antwoordstrook

De heer/mevrouw [naam]

[adres]

[telefoon–fax–e-post]

[vereniging/instelling – facultatief]

wenst op 11 juli aanstaande met            persoon/personen deel te nemen aan het 11-julifeest in het advn.

[datum] [handtekening]

Gelieve vóór 1/6/2004 (onder gesloten omslag) te verzenden aan het advn, t.a.v. F.-J. Verdoodt, Lange Leemstraat 26, 2018 Antwerpen

ende boven die Vlaminge vlogen daer
witte vogels, dit was waer

[de dichter Lodewijk van Velthem
over 11 juli 1302 in de Spiegel Historiael]

Antwerpen, 20 maart 2004

Beste lezer,

Het advn bestaat vandaag twintig jaar. Tijdens die twintig jaar hebben vele honderden
personen, verenigingen en organisaties hun historische documentatie overgedragen aan het
advn. Op die manier hebben zij bijgedragen tot de opvallende ontwikkeling van het advn als
het centrum bij uitstek voor de geschiedenis van de Vlaamse beweging.

Op welke dag kan men dat zinvoller herdenken dan op de feestdag van de Vlaamse
gemeenschap?

Misschien behoort u tot die honderden personen, instellingen en organisaties ? In dat
geval nodigen wij u graag uit op het

11-julifeest

in de binnentuin van het advn

op zondag 11 juli 2004 om 15 u
met wandelbuffet

Wij beschouwen de samenkomst in de eerste plaats als een blijk van waardering voor uw
aandeel in de ontwikkeling van onze instelling. Maar de samenkomst is tegelijk ook een moment
van ontmoeting onder elkaar.

Indien u wenst deel te nemen aan dit feest, dan vragen wij u de antwoordstrook te willen
inzenden vóór 1 juni aanstaande.

Met vriendelijke groeten,

Frans-Jos Verdoodt,
Afgevaardigd beheerder-directeur.

�
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familiegeschiedenis in
het advn
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Geschiedenis wordt gemaakt door personen. Het is
niet anders met de Vlaamse beweging en het Vlaams-
nationalisme. Velen werden de afgelopen tweehonderd

jaar direct of indirect en op het voorplan, als fellow-
traveller of louter als belangstellende toeschouwer, door
de Vlaamse beweging en het Vlaams-nationalisme ‘gevat’.
De materiële neerslag daarvan bevindt zich voor een be-
langrijk deel in het ADVN onder de vorm van brieven, dag-
boeken, foto’s, boeken, tijdschriftartikels en vele andere
soorten bronnen.

Daarom is het bij het opstellen van een biografie of
een familiegeschiedenis nuttig om de weg in te slaan naar
de leeszaal van de instelling. Het ADVN is immers potentieel
ook voor biografen en familiekundigen een bewaarplaats
van informatie en documentatie die voor hen nuttig is.

De collectie van het ADVN kan op verschillende manieren
dienst doen bij een familiekundig of biografisch onderzoek.

Vooreerst dient nagegaan te worden of er zich in de
bibliotheek van de instelling niet reeds een publicatie
bevindt over het onderzoeksonderwerp.

Indien dat niet het geval is, dienen de bronnen ge-
raadpleegd te worden die rechtstreeks de levens van per-
sonen en families documenteren, beschrijven en illustreren.

Ten slotte kan in de collectie ook omkaderende, indi-
recte informatie vergaard worden voor het onderzoek.

Voor de ‘rechtstreekse’ opzoekingen zijn vanzelfsprekend
de familiearchieven interessant, zoals bv. het archief van
de familie (Albrecht) Pil - (Marie) van Gastel of dat van de
familie Good. Maar ook persoonsarchieven als die van bv.
Frans Daels, pater Jules Callewaert of Karel-Leopold Van
Opdenbosch kunnen dagboeken, brieven, notities en andere
persoonlijke documenten bevatten, die van grote waarde
zijn bij familie-onderzoek. In sommige bestanden bevinden
zich zelfs genealogische nota’s, stambomen en -reeksen
of kwartierstaten (bv. in het archief Odiel Spruytte).

Belangrijk is bovendien te weten dat de collectie van
het ADVN lang niet alleen samengesteld is uit documentatie
en archief van en over de coryfeeën uit het Vlaams-natio-
nalisme en de Vlaamse beweging. Ook van vele ‘gewone’
militanten, sympathisanten of gewoon maar geïnteresseer-
den, zijn stukken en dossiers beschikbaar. Personen hoeven
trouwens niet altijd flamingantisch te zijn geweest opdat
er documenten van of over hen berusten in de collectie
van het ADVN: zo bevat bijvoorbeeld het IJzerbedevaart-
archief een belangrijke collectie brieven van (ook niet-flamin-
gantische) IJzerfrontsoldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Daarnaast legt het ADVN een fonds aan met de archieven
van de Vlaamse migranten in Noord- en Zuid-Amerika: die
documenten bevatten veel nuttige informatie voor het
schrijven van een familiegeschiedenis.

[Affiche, ADVN, VAFB 120]

Naast persoonsarchieven kunnen ook de archieven van
organisaties of verenigingen interessant zijn voor de familie-
kunde. Zij bevatten immers doorgaans ledenlijsten, verslagen
van vergaderingen, activiteitenrapporten enz. Die docu-
menten kunnen boeiende en – wie weet – soms verrassende
inzichten bieden in het (sociale) leven van een voorouder.
In het ADVN vindt men die bronnen in de meeste archieven
gevormd door organisaties en verenigingen als bv. Vlamingen
in de Wereld (ViW), het Verbond van Vlaamse Oud-Strijders
(Verbond VOS), het Sint-Arnoutsvendel, Het Vlaamse Kruis
enz. (de opsomming is uiteraard louter indicatief).

“No man is an island”1: de mens is een sociaal wezen, hij
leeft niet geïsoleerd maar verbonden met anderen. Hij is
ook in mindere of meerdere mate een product van zijn
tijd. Om de activiteiten en het leven van een voorouder te
situeren in de context van de tijd, dient de wetenschap-
pelijke histotiografische en de contemporaine literatuur
terzake geraadpleegd te worden. Die staat eveneens ter
beschikking in de leeszaal van het ADVN. [LB]

ERFGOEDDAG 2004 – ‘T ZIT IN DE FAMILIE

ADVN, Lange Leemstraat 26, Antwerpen
zondag 18 april 2004 – doorlopend van 10u tot 18u

1 Uit Meditation XVII van John Donne (1572-

1631) in Devotions Upon Emergent Occasions.
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vooral wordt gefocust op documentair filmmateriaal. In
het kader van dat project contacteerden vorsers van de
Universiteit Gent het ADVN met de vraag de films van De
Landtsheer te mogen onderzoeken. Het ADVN verleende
zijn medewerking en algauw bleek uit het onderzoek dat
het grootste deel van de nitraatfilms die in het ADVN wor-
den bewaard, uniek beeldmateriaal bevat. Er werd voor-
gesteld om onmiddellijk tot beveiliging over te gaan.

Momenteel worden de nitraatfilms van De Landts-
heer door het Koninklijk Filmarchief op acetaatpellicule
overgezet. De tweede fase gebeurt bij een privé-onder-
neming en bestaat uit het overzetten van de films op DVD.
De originele, ontvlambare pellicule wordt overgebracht
naar een veilige, geheimgehouden bewaarplaats.

EN WIJ GAAN ERMEE DOOR...

Einde 2003 werd binnen het ADVN besloten ook werk te
maken van de overzetting op DVD van meer dan 13 kilo-
meter waardevol 8- en 16mm-filmmateriaal.

De beschikbaarheid op DVD vergemakkelijkt zowel
de inhoudelijke beschrijving van de films als de toegan-
kelijkheid voor geïnteresseerden en onderzoekers. [KVK]

het advn digitaliseert
waardevolle nitraatfilms
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Het was al jaren een zorgenkind van het ADVN: een 70-tal
bobijnen, met in totaal meer dan 11 km licht ontvlambare
nitraatfilm, die gedurende jaren in een koele kelderruimte
werden bewaard.

De films maken deel uit van het IJzerbedevaartarchief
dat in oktober 1987 in bewaring werd overgedragen aan het
ADVN. Het beeldmateriaal is van de hand van Clemens De
Landtsheer (1894-1984). Van 1926 tot 1961 was De Landts-
heer secretaris van het IJzerbedevaartcomité en in 1929
richtte hij het filmbedrijfje “Flandria Film” op. Daarmee be-
lichtte hij allerlei facetten van het Vlaamse leven. Hij maakte
reportages over politieke manifestaties, over sportge-
beurtenissen, begrafenissen enz. De films die het ADVN be-
heert, bevatten vooral reportages van de verschillende
IJzerbedevaarten.

Omdat nitraatpellicule op termijn niet alleen veiligheids-
problemen stelt (lichte ontvlambaarheid en bij ontbinding
komen schadelijke gassen vrij), maar bovendien gedoemd
is zichzelf te vernietigen, wordt aangedrongen op het red-
den van de beelden door overzetting van de nitraatfilms
op veiligheidsfilm (acetaatpellicule). Nitraatfilms werden
vooral gebruikt in de periode van 1895 tot 1955 en bevei-
liging is voor de meeste van die films dan ook dringend of
reeds te laat.

VOORGESCHIEDENIS

Het ADVN poogt al vele jaren een oplossing te vinden voor
het probleem van de teloorgaande nitraatfilms in haar
collectie.

Intensief onderzoek bracht aan het licht dat in België
drie instanties de mogelijkheid en toelating hadden om
nitraatfilms over te zetten: het Vlaams Filmmuseum te Leu-
ven, het Koninklijk Filmarchief te Brussel (KFA) en de VRT.
Talloze contacten en onderhandelingen leidden in 1994
tot een gedeeltelijke bewaargeving bij het KFA. Wanneer
blijkt dat het toenmalige beleid te weinig aandacht heeft
voor het materiaal, wordt besloten de films terug te halen.

Samen met de VRT wordt op een bepaald ogenblik het
plan opgevat om alle nitraatfilms op een voordelige wijze
over te zetten. De onderhandelingen verliepen grotendeels
in de jaren 1999 en 2000 en er werd een concrete aanvang
genomen op 15 januari 2001. De veiligheidspolitiek bij de
VRT verstrengde echter. Korte tijd nadien werd zelfs be-
sloten geen nitraatoverzettingen meer in de VRT-gebouwen
toe te laten.

EINDELIJK BEVEILIGD

In februari 2000 startten de Universiteit Gent en het
Koninklijk Filmarchief het project Licht op een Collectief
Verleden. Het is een wetenschappelijk onderzoeksproject
naar onontgonnen beeldbronnen over Vlaanderen, waarbij

archiefbank vlaanderen
een register van
private archievenO
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In het rijke culturele erfgoed van Vlaanderen nemen de
archieven een belangrijke plaats in. Tot nog toe ontbrak
evenwel een globaal overzicht van de private archieven
(van personen, organisaties en families). Daardoor verliezen
onderzoekers vaak veel tijd bij het zoeken naar archieven.
Bovendien zijn belangrijke archieven soms bedreigd, gaan
zij verloren of verdwijnen zij naar het buitenland.

In de loop van 2002 besloot de Vlaamse regering tot het
oprichten van de ‘Archiefbank Vlaanderen’. De opdracht
om deze te verwezenlijken werd toevertrouwd aan ADVN,
Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, KADOC-K.U.

Leuven en Liberaal Archief. Het doel ervan is het behoud
te verzekeren van het archivalische erfgoed dat betrekking

[Film, ADVN, VVBY 102]
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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]

2003/296 Omaar Van Hulle, Ertvelde ................ AR / AV / BO / DA / PE
2003/297 Herman Van Hove, Hoboken ............. AR / PE
2003/298 Dirk De Mulder, Deinze ..................... AV / BO / DA
2003/299 Familie Hilde Berlaen, Zulte ............... NE
2003/300 Maria Van Tongerloo, Kalmthout ...... NE
2003/301 Ilse Neirynck, Vremde ........................ NE
2003/302 Veerle Schiltz, Mortsel ....................... NE
2003/303 Guy Leemans, Boechout-Vremde ...... AV
2003/304 Dirk Goossens, Oostende .................. AV / BO
2003/305 Geert Gravez, Deurne ....................... AR / DA / PE
2003/306 Delta-Stichting vzw, Wijnegem ......... AR / BO / PE
2003/307 Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA),

Brussel .............................................. AR / BO / DA
2003/308 Toon Van Moerbeke, Beernem.......... NE
2003/309 Koerdisch Instituut, Brussel ............... AV / BO / DA / PE
2003/310 Laurens Appeltans, Herk-de-Stad ...... AR / AV / BO / PE
2003/311 Griet Martens, Roeselare ................... NE
2003/312 Marie-Elisabeth Wegge, Aarschot ..... NE
2003/313 E. Charlier, Aartselaar ....................... NE
2003/314 Herwig Verleyen, Brugge .................. AR / AV
2003/315 Hugo Schiltz, Borgerhout .................. DA / NE

aanwinstenlijst
december 2003–
februari 2004

twintig jaar advn
programma april-december
TENTOONSTELLING “20 JAAR ADVN”

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

ERFGOEDDAG ‘T ZIT IN DE FAMILIE

Opendeurdag op zondag 18 april 2004, 10u-18u
ADVN, Lange Leemstraat 26, Antwerpen

UITREIKING PIL-VAN GASTELPRIJS VOOR GESCHIEDENIS

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

11-JULIFEEST

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

COLLOQUIUM

“De geschiedschrijving van de Vlaamse beweging en van
andere nationale bewegingen in Europa”
vrijdag 15 oktober 2004, 9u30-17u30
Congrescentrum ‘t Elzenveld, Lange Gasthuisstraat 45,
Antwerpen, Dr. Lazarus Marquisauditorium
[inlichtingen Luc Boeva, [T] 03-225 18 37 [E] luc.boeva@
advn.be]

heeft op Vlaanderen en dat niet voortkomt uit de werking
van de overheid. Het decreet dat de Archiefbank Vlaan-
deren in het leven roept, heeft alleen betrekking op de
archieven die niet door de (openbare) archiefwet van
1955 worden gedekt. Met dit initiatief sluit de Vlaamse
overheid aan bij gelijkaardige projecten en instellingen in
het buitenland, vooral in de Angelsaksische en Scandina-
vische landen en in Nederland.

Het is de bedoeling dat uitsluitend private archieven
in de gegevensbank worden opgenomen. Het betreft hier
dus bestanden die werden gevormd door families of per-
sonen, bedrijven, organisaties, verenigingen en privaat-
rechtelijke instellingen. Veel van deze archieven bevinden
zich nog geheel of gedeeltelijk in handen of in de zetel van
de archiefvormer zelf. Sommige werden reeds onderge-
bracht in openbare archieven, bibliotheken of musea of in
andere gespecialiseerde instellingen. De band met Vlaan-
deren moet duidelijk zijn door de inhoud van de bestanden
of door de archiefvormer: historisch, territoriaal, sociaal,
cultureel enz. De registratie moet bijdragen tot de kennis
van de archieven en tot het behoud van het erfgoed. Het
spreekt vanzelf dat er een blijvende inspanning zal nodig
zijn om de gegevensbank aan te vullen en operationeel te
houden.

Archiefbank Vlaanderen wordt dus gevormd door
een gegevensbank die via het internet raadpleegbaar is
(www.archiefbank.be) en die centraal wordt beheerd, be-
veiligd en onderhouden. De medewerkers stellen identifi-
catiesteekkaarten op van archieven die zij hebben gepro-
specteerd. Verder wordt het voor het publiek mogelijk via
een aanmeldingsformulier de gegevens over de eigen
archieven in te brengen. Het projectteam verwerkt de ge-
gevens, controleert ze en vult ze aan. Geregeld worden de
publiekswerking en de invoer geëvalueerd en eventueel
bijgestuurd. Dat gebeurt in de technische werkgroep en in
samenspraak met de Vlaamse archiefinstellingen. Er zullen
ook verbindingen worden gelegd met andere databank-
systemen en met de eigen ontsluitingssystemen van diverse
instellingen. Zo kunnen ook meer gedetailleerde beschrij-
vingen van archiefbestanden worden aangeboden.

In de loop van 2004 zal met de publiekscatalogus een eerste
gegevenspakket ter beschikking gesteld worden aan het
brede publiek. Er worden twee opzoekmogelijkheden voor-
zien: ten eerste via de identificatiegegevens van een archief
en/of archiefvormer en ten tweede via de full text-zoekfunctie.
Einde 2005 zou de Archiefbank Vlaanderen volledig ope-
rationeel moeten zijn. [FS]
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Sinds augustus 2002 worden de Antwerpse leien
heraangelegd. U dient dan ook rekening te houden
met de aanwijzingen ter plaatse.
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Dit is het tiende 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 nog op hiernavolgende dagen:
op 12 april, op 20, 21 en 31 mei, op 21 juli, op 15 okto-
ber, 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, 27 maart,
24 april, 15 mei, 26 juni, 31 juli, 28 augustus, 25 sep-
tember, 23 oktober, 27 november en 18 december.

WERKTEN MEE AAN DIT NUMMER: Luc Boeva, Koen De
Scheemaeker, Bart De Wever, Frank Seberechts, Gie
Van den Berghe, Koen Van Keer, Frans-Jos Verdoodt,
Rita Verelst
FOTO’S PP. 2, 5, 6: Koen Van Keer; P. 4: Peter Maes
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.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2003/316 Roger Bourgeois, Oosterzele ............. DA
2003/317 Familie Christiana Verbeek,

Maaseik ............................................ NE
2003/318 Peter Renard, Berchem ...................... PE
2003/319 Familie Hubert, Berchem ................... BO
2003/320 Bruno De Wever, Deurne .................. AV / BO
2003/321 Wolters Kluwer, Mechelen ................ BO
2004/001 Pieter Vis, Houten (NL) ...................... DA
2004/002 Alberto Durinck, Antwerpen ............. AR
2004/003 Frans-Jos Verdoodt, Erembodegem ... AR / AV / BO / DA / PE
2004/004 Naamloos, Antwerpen ...................... BO / DA / NE
2004/005 Herman Roels, Aalst .......................... AR / AV / NE
2004/006 Jef Helsen, Kessel-Lo ......................... AR
2004/007 Geert Van Besien, Heverlee ............... AR
2004/008 Verbond VOS, Antwerpen ................. AR / AV / PE
2004/009 Luc Vandeweyer, Herent ................... AV / BO
2004/010 Lisette Lambelé, Brasschaat ............... NE
2004/011 Willy Cobbaut, Baardegem ............... BO
2004/012 Niko Vanderbeke, Aalst ..................... AV
2004/013 Frans-Jos Verdoodt, Erembodegem ... AR
2004/014 Jos Caudron, Dendermonde .............. AR / AV
2004/015 Guy Leemans, Boechout-Vremde ...... AR
2004/016 Willy Meersman, Sint-Amands .......... AR / AV / BO
2004/017 Willy Meersman, Sint-Amands .......... AR / AV
2004/018 Familie Georges Staes, Rotselaar ....... NE
2004/019 Familie Arie Willemsen,

Houten (NL) ...................................... NE
2004/020 Myriam Van den Broeck, Berchem .... NE
2004/021 Stefanie Eerdekens, Houthalen ......... NE
2004/022 Agnes Caers, Brussel ......................... AR / AV / NE
2004/023 Hilde Decmyn, Burcht ....................... AV
2004/024 Walter Vanbeylen, Brugge ................ BO / PE
2004/025 Renaat Ruysschaert, Brugge .............. BO / DA / NE
2004/026 Jan Caudron, Erpe-Mere ................... PE
2004/027 Jozef Bussels, Hechtel-Eksel .............. AR / PE
2004/028 Familie Paul Alfons Van den Bossche,

Vlezenbeek ....................................... NE
2004/029 Familie Hilda Cool, Zoersel ................ NE
2004/030 Omaar Van Hulle, Ertvelde ................ AR / AV / BO / DA / PE
2004/031 Frank Seberechts, Putte ..................... DA / PE
2004/032 Centre Josep Carner, Vrienden van

de Catalaanse Cultuur, Brussel .......... PE
2004/033 Francine Willemsen, Houten (NL) ...... AR / BO / DA / PE
2004/034 Suzanne Van den Bossche,

Sint-Kwintens-Lennik ........................ AR / AV / BO / DA / PE
2004/035 Jos Arren, Mortsel ............................. BO
2004/036 Julia Vercauteren, Deurne ................. NE
2004/037 Johan Van Geluwe, Waregem ........... AR / AV / BO / DA
2004/038 Bram Devos, Lokeren ........................ AR / BO
2004/039 Frank Seberechts, Putte ..................... AP
2004/040 Familie Bogaert-Van de Mosselaer,

Lanaken ............................................ NE
2004/041 Ann De Schrijver, Haaltert ................. NE
2004/042 Lieve Van Onckelen, Antwerpen ....... NE
2004/043 Familie Jan Eeckelaers, Londerzeel .... NE
2004/044 Familie Rochus Goderis, Adinkerke ... NE
2004/045 Familie Lodewijk Juliens, Mechelen ... NE
2004/046 Lydia Vanderdonckt, Antwerpen ....... NE
2004/047 Familie E.H. Karel Indekeu,

Meeuwen .......................................... NE
2004/048 Mia Debeuckelaere-Greeve,

Schilde .............................................. NE
2004/049 Peter Craeyeveld, Gent ..................... BO / DA
2004/050 Guido De Munter, Merelbeke ........... AR / AV / DA / PE
2004/051 Erik Peeters, Berchem ........................ AR / BO / DA / PE
2004/052 Jaak Schaeverbeke, Blankenberge ..... AR / AV / PE
2004/053 Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA),

arr. Oostende-Veurne-Diksmuide,
Oostende .......................................... AR / AV / BO / DA / PE

2004/054 Carlos Van Louwe, Koksijde .............. AV / BO
2004/055 Maria De Smedt-Philips, Asse ............ NE
2004/056 Frans Van der Auwera, Ekeren .......... AR / AV / DA / PE
2004/057 Familie Albert Symons,

Kapelle-op-den-Bos ........................... NE
2004/058 Jaak Maertens, Roeselare .................. NE
2004/059 Naamloos, Antwerpen ...................... BO
2004/060 Luc Boeva, Leuven ............................. BO
2004/061 Wetenschappelijke tijdingen (Wt),

Redactie, Erembodegem ................... BO
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