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Als men iets te vieren heeft, dan kijkt men maar beter meteen uit 
naar de volgende dag. Want dan pas zal blijken of men voldoen-
de redenen had om de dag voordien blij te zijn. Immers: “il n’y a 
pas de bonne fête sans lendemain.”1 Natuurlijk zal men die wijs-
heid in de eerste plaats kunnen illustreren met ervaringen uit het 
persoonlijk leven, zich nuchter realiserend dat “de rook [van de 
euforie en de gelukzaligheid] om ons hoofd is verdwenen”.2 Men 
kan er natuurlijk steeds voor zorgen dat die rook blijft hangen, 
maar dan is men meer met new wave en met theater bezig dan 
met het werkelijke leven. Organisaties en instellingen kunnen 
die les nuttig leren en onthouden. Zij zijn tenslotte ook levende 
wezens, al mag men aan die bedenking geen al te deterministi-
sche principes verbinden.
Die nuttige les leerden en onthielden wij ook in het ADVN. Onze 
instelling bestaat reeds vijfentwintig jaar, maar wij luiden daar 

pas vandaag de klok over, nu die verjaardag reeds een half jaar 
voorbij is. Al bekennen wij hier ruiterlijk dat wij reeds vroeger 
hadden willen schrijven hoe opgetogen wij zijn over dat zilver. 
Maar wij hebben dus gedisciplineerd gewacht tot ‘de volgende 
dag’. In alle bescheidenheid gesteld, de ontwikkelingsgeschiede-
nis van het ADVN vormt eigenlijk een onwerkelijk verhaal. Een 
stoute onderneming die vijfentwintig jaar geleden zeer zeker 
overkwam als een onrealistische greep naar de zon, zoals het 

“prendere il sole” van de immer ongeduldige zuiderlingen. Maar 
zo’n echte zonnegreep was het ook weer niet. En ook geen “greep 
naar de macht”, want iets dergelijks had reeds een paar keren 
vruchteloos plaats gevonden in de Vlaamse beweging.3

Het oogde dus allemaal een beetje ongewoon. De wetenschap-
pelijke belangstelling voor het Vlaams-nationalisme en de 
Vlaamse beweging waren toentertijd zeker geen gouden liesje. 

Wachten op de volgende dag



En evenmin riant waren de archivalisch-technische aspecten die 
zo’n belangstelling moesten schragen. Hier en daar blonken wel 
een voluntaristische academicus en een ambachtelijk volleerd 
en gedegen amateur-historicus uit door hun ijver en hun open-
heid, maar verder werd er massaal veel gedanst op de koord van 
hagiografie en zelfbediening. En ten slotte drukte ook het odium 
van het Vlaamse verleden op vele schouders. Soms leek het erop 
alsof men maar beter kon doen zoals men doet met stoffelijke 
resten uit een verleden dat ietwat té controversieel is om er zich 
mee te identificeren: een laag beton erover, opdat het nooit meer 
zou verrijzen. Maar natuurlijk waren er de uitzonderingen: de 
wezenlijk geïnteresseerden in het welslagen van het project en 
de gunstige omstandigheden die door dezen werden gescha-
pen. Die uitzonderingen bevestigden dus niet alleen de regel, zij 
maakten het ontstaan en de snelle ontwikkeling van het ADVN 
mogelijk. En zij máákten daarenboven het ADVN, zoals “Willem 
die Madocke maecte”.4 “Met een lege ruimte en later een tafel en een 
stoel en enige boeken ... zo begon het in 1984.” Zo luidde de (lichtjes 
zelfverklaarde) heroïek in de informatiebrochure waarmee het 
ADVN in 1996-1997 zijn opgang beschreef en de verhuizing naar 
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de nieuwe, riante locatie aan de Lange Leemstraat aankondigde. 
En … waarmee het donateurs prospecteerde om de inrichting 
van die nieuwe locatie te bekostigen.5

Nadat wij het geduld hebben betoond om te ‘wachten op de vol-
gende dag’, mag er ook een toets muziek te horen zijn. Ingetogen 
muziek natuurlijk, want alleen relaxing music helps to make the 
right decisions.

(1) In die betekenis geciteerd door de Franse schrijfster Mme Delphine de Girardin 
(1804-1855) in haar La Canne de M. de Balzac, Paris, 1867.
(2) Luisterlied van Boudewijn de Groot (1944), Als de rook om je hoofd is verdwenen.
(3) B. De Wever, Greep naar de macht, Tielt, 1994.
(4) De inleiding/auteur van het 13de eeuwse epos Van den Vos Reynaerde.
(5) ADVN-brochure, 1996; ADVN-Tijdingen, nr. 11, 1997.



Vijfentwintig jaar ADVN en nummer vijfentwintig van de ADVN-
Mededelingen. Het idee om die twee te combineren is een 
vanzelfsprekendheid die pas blijkt wanneer iemand het idee 
aanbrengt. Een bijzonder nummer dus van de ADVN-Mededelin-
gen, waarin wij van tijd tot tijd terugblikken – métier oblige – en 
waarin we duidelijk maken wat het ADVN doet. Vooral echter ho-
pen wij dat dit nummer u ertoe aanzet om verder mee te werken 
aan de aspiraties van het ADVN.
Wie het eerste nummer van de eerste editie van het huisblad 

– “ADVN-Tijdingen, jaargang 1, nummer 1, maart 1987” – er op 
naslaat, leest dat “het algemeen beleid van het ADVN is gesteund op 
de maximale uitvoering van de drie basisfuncties van de instelling: 
het verzamelen en ontsluiten van bronnen, de verwijsfunctie en de 
diensten aan gebruikers”. Allicht heeft de oude wijsheid dat
 ‘alle goede dingen in drieën bestaan’ verhinderd om de andere 

belangrijke aspecten die in dat nummer worden vermeld, mee 
in de telling op te nemen. Want evengoed is verderop sprake van 
onderzoek, projecten, publicaties – zelfs de toen gangbare ‘denk-
dag’ was aan de orde.  In elk geval komen in dat eerste nummer 
veel aspecten aan bod die gisteren, vandaag en morgen tot de 
kernactiviteiten van het centrum behoren.
Vanuit een open maatschappelijke geest en gesteund op een 
wetenschappelijke methodologie, verzamelt, bewaart en beheert 
het ADVN het erfgoed omtrent de Vlaamse beweging in haar 
brede historische en thematische context.
Tot de brede context van dat erfgoed behoren de nationale 
bewegingen als maatschappelijk-filosofisch verschijnsel, inbe-
grepen de thema’s die daarmee zijn verbonden of ervan afgeleid 
zijn (zoals culturele identiteit, migratieprocessen, nieuwe sociale 
bewegingen).
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Het ADVN valoriseert dat historisch erfgoed door het zorgvuldig-
professioneel te ontsluiten en open te stellen voor alle geïnte-
resseerden. Het stimuleert en ontwikkelt het wetenschappelijk 
onderzoek omtrent zijn verzamel- en studieterrein. Het verspreidt 
de resultaten van dat onderzoek naar een zo ruim mogelijk 
publiek. Het neemt de rol op van centrale dienstverlenende 
instelling voor de erfgoedzorg en voor het onderzoek omtrent de 
genoemde onderwerpen.
Het ADVN heeft daarbij een eigen aanpak en dynamiek kunnen 
ontwikkelen. Dat het kan rekenen op erkenning en subsidiëring 
door de Vlaamse overheid, heeft daartoe wezenlijk bijgedragen. 
Die opportuniteit biedt kansen op continuïteit én garanties
voor een onafhankelijke werking. Het zijn voorwaarden die ook 
overdragers, onderzoekers en belangstellenden vervuld willen 
zien.
Sinds het ontstaan van het ADVN in 1984 kwamen daar zeer 
velen over de drempel. Om te studeren, om te onderzoeken, om 
een publicatie voor te bereiden, om een tentoonstelling te be-
zoeken, om een archief te schenken – in het besef dat precies het 
ADVN een meerwaarde toevoegt aan de archieven die het wordt 

toevertrouwd –. Soms ligt ook een positieve nieuwsgierigheid 
aan de basis: hoe functioneert het ADVN eigenlijk en hoe kunnen 
wij zelf ons steentje bijdragen?

Kunt u zich voorstellen dat het ADVN niet had bestaan?

Misschien kunnen wij dat functioneren samenvatten en toelich-
ten via enkele kernbegrippen: verzamelen, bewaren, verwerken, 
toegankelijk maken, onderzoeken, stimuleren en bekendmaken.

verzamelen
Het primaire verzamelveld van het ADVN is het nationalisme.
Het ADVN prospecteert, verzamelt en ontsluit daarom de bron-
nen van en over alle soorten van nationale bewegingen en 
inzonderheid die van de nationale beweging in Vlaanderen. Die 
nationale bewegingen worden gedragen door personen, genoot-
schappen, organisaties, verenigingen, acties, gebeurtenissen, 
symbolen, ideologieën. De ADVN-collectie weerspiegelt dus de 
verscheidenheid aan materiële sporen van en over de vele facet-
ten van de nationale beweging.



De collectie van het ADVN bevat buitendien bronnen en infor-
matie betreffende thema’s die inherent zijn aan het nationalisme 
of ermee verwant zijn, zoals culturele identificatie en migratie.

Na vijfentwintig jaar verzamelen, groeiden de “enige boeken” uit 
tot een collectie van ruim vijf kilometer archief, veertigduizend 
boeken, achtduizend titels van periodieken, zestigduizend beeld- 
en geluidsbronnen, afkomstig uit ruim tienduizend overdrachten 
in eigendom of bewaargeving. De archieven waartoe zij behoren 
zijn zeer divers van vorm en inhoud: van een omslag met enkele 
brieven tot een archief dat een paar duizend archiefdozen omvat. 
En van rationele voorbereidingen van budgettaire materies tot 
emotionele brieven van IJzersoldaten. Van gezwollen retoriek en 
de onderhandeld-precieze plaats van komma’s, soms zelfs als on-
derdeel van hetzelfde geheel. Hoe ook, schetsen de archieven de 
werelden van de actoren die een rol speelden en spelen binnen 
de brede Vlaamse beweging. Het zijn de werelden van personen 
zoals de geestelijken Jozef Bittremieux, Marcel Brauns, Laurentius 
Jules Callewaert, Ward Corsmit, Amandus Dumon, Odiel Spruytte, 
Desiderius Stracke, Modest Van Assche, Cyriel Verschaeve en 

Arthur Verthé; de politici Vic Anciaux, Maurits Coppieters, André 
De Beul, Hektor de Bruyne, Daniël Deconinck, André Geens,
Willy Kuijpers, Walter Luyten, Raymond Mattheyssens, Hugo 
Schiltz, Jaak Vandemeulebroucke, Jef Valkeniers, Frans Van der 
Elst, Paul Van Grembergen, Maurits Van Haegendoren en Oswald 
Van Ooteghem; activisten – in alle betekenissen – academici, 
kunstenaars, voormannen en -vrouwen zoals Anna-Hubertina 
Aretz, Door Boerewaard, Walter Bouchery, Paul Daels, Arthur de 
Bruyne, Edmond De Clopper, Joris De Leeuw, Raymond Derine, 
Jan Derk Domela Nieuwenhuis Nyegaard, Hendrik Elias, Ward 
Hermans, Anton Jacob, Jozef en Maria Lootens, Odila Maréchal-
Vandenberge, Berten Pil en Marie van Gastel, Jozef Van den 
Broeck, Rob Van Roosbroeck, Staf Vermeire, Edmond Verstraeten 
en Arie W. Willemsen.
Naast die persoonsarchieven bewaart het ADVN ook de archie-
ven van grote organisaties tot kleinere verenigingen zoals die van 
het Algemeen Diets Jeugdverbond (ADJV), het Algemeen Neder-
lands Verbond (ANV), het Algemeen Nederlands Zangverbond 
(ANZ), het Anti-Egmontkomitee, de Bedevaarten naar de Graven 
van de IJzer, de Blauwvoetfederatie (BF), het Blauwvoetjeugdver-



bond (BJV), Dietsland-Europa, Dietsland Zuid-Afrika, de Federatie 
van Vlaamse Kringen/Rodenbachfonds, de Federatie van Vlaamse 
Vrouwengroepen, de IJzerstichting, het Jozef Lootensfonds, 
het Katholiek Vlaamsch Oud-Hoogstudentenverbond (KVOHV), 
de Marnixring (MR), Meervoud, het Overlegcentrum Vlaamse 
Verenigingen (OVV), de Schalmei, het Sint-Arnoutsvendel, het 
Sint-Maartensfonds, het Taalgrenskomitee West–Vlaanderen, het 
Verbond van Vlaamse Oudstrijders (Verbond VOS), het Verbond 
van het Vlaams Overheidspersoneel (VVO), het Verschaeve-Komi-
tee te Alveringem, het Vlaams Aktiekomitee Brussel en Taalgrens 
(Taalgrenscomité) (VABT), de Vlaamse Akademie voor Kulturele 
Belangen, de Vlaamse Amnestie Militanten (VLAM), Het Vlaamse 
Kruis, de Vlaams Culturele Koepel, de Vlaamse Toeristenbond-
Vlaamse Automobilistenbond, de Vlaamse Volksbeweging (VVB), 
het Vlaams Nationaal Jeugdverbond, het Vlaams Pleitgenoot-
schap bij de Balie te Brussel, Voor Onze Jongens aan het Oost-
front (VOJO), het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel, de Werkge-
meenschap Vlaanderen Morgen en de Werkgroep Arbeid.
Daarnaast is er een belangrijke collectie archieven van en over 
partijen en partijafdelingen – van de Nieuw-Vlaamse Allian-

tie, Spirit, het Verdinaso, de Vlaamse Concentratie, de Vlaamse 
Demokraten, het Vlaams Belang, het Vlaams Blok, Het Vlaamsche 
Front, het Vlaams Nationaal Verbond, de VlaamsProgressieven en 
de Volksunie.
Ten slotte zijn er de specifieke archieven en fondsen gevormd 
rondom het brede verzamelveld van het ADVN, zoals die van de 
Belgian Canadian Association (BCA), de Europese Vrije Alliantie, 
de Koerdische beweging en de Stichting Vlamingen in de Wereld.
Het zijn namen die vertrouwd klinken voor wie belang stelt in de 
geschiedenis van de Vlaamse beweging. Hun archieven vormen 
de noodzakelijke bronnen voor wie de geschiedenis van die 
beweging wil schrijven. Maar even waardevolle bijdrage aan de 
geschiedschrijving leveren de honderden archiefvormers en –
overdragers van wie de naam minder bekend klinkt.
Het ADVN bewaart ze met dezelfde zorg en bekommernis.

bewaren, verwerken en toegankelijk maken
Even intensief als de inspanningen om de collectie tot stand te 
brengen, zijn de inspanningen om haar te bewaren, te verwerken 
en toegankelijk te maken.



Een belangrijke rol bij de materiële bewaring van de collectie 
spelen de accommodatie waarover het ADVN beschikt en de 
infrastructuur die het heeft kunnen uitbouwen. Nadat het in de 
aanvangsjaren een gastvrij onderkomen vond in de buurt van 
het AMVC-Letterenhuis, heeft het ADVN een vaste stek gevonden 
in een fraai neo-classicistisch pand aan de Lange Leemstraat in 
Antwerpen. Met de steun van talrijke donateurs kon een eerste 
fase in de noodzakelijke renovatie en geschiktmaking van het 
gebouw worden gerealiseerd. Die fase zorgde voor nieuwe 
mogelijkheden voor de bewaring en verwerking van de collectie, 
maar kwam ook tegemoet aan de andere noden van de instelling 
(leeszaal, tentoonstellingsruimte, vergaderruimtes). Specifiek op 
het vlak van depotbeheer kondigt een nieuwe campagne zich 
aan voor bijkomende ruimte en de inrichting ervan.
De collectie van het ADVN wordt bewaard in drie afdelingen. In 
de afdeling archief horen brieven, notities, notulen, nota’s, dag-
boeken, financiële stukken enz., naast knipsels, folders, strooibil-
jetten en necrologia. De afdeling bibliotheek bestaat enerzijds uit 
boeken en brochures en anderzijds uit kranten en tijdschriften. 
In de afdeling beeld en geluid bevinden zich foto’s, films en 

videobanden, dia’s, grammofoonplaten, klankbanden, affiches, 
vlaggen, beelden, artefacten enz.
Soms zijn bepaalde stukken dringend aan ‘verzorging’ toe.
Meestal volstaan daarbij de eigen professionele bewaartech-
nieken en -middelen. Occasioneel zijn echter meer ingrijpende 
maatregelen nodig.
De ontsluiting van de collectie gebeurt zowel op vormelijk als
op inhoudelijk vlak. Enerzijds worden de bronnen vormelijk be- 
schreven. Daarbij blijft of wordt ieder archiefstuk, ongeacht de 
informatiedrager, behandeld als deel van het archiefbestand 
waarin het bij deponering of verwerking is opgenomen. Ander-
zijds wordt ook de informatie beschreven die elke bron bevat.
Aan die wijze van ontsluiting beantwoordt een reeks toegangen 
tot de bronnen. Zo zijn er de gedetailleerde beschrijvingen in 
de inventarissen en in de catalogi, naast de overkoepelende 
trefwoordenlijst en het algemene archievenoverzicht. Bij die 
bewaring, verwerking en ontsluiting hanteert het ADVN normen 
en standaarden die internationaal zijn vastgelegd.
De leeszaal van het ADVN is de plaats waar alle activiteiten op 
het vlak van collectieverwerving, -bewaring, -verwerking en



-ontsluiting een tastbaar resultaat vinden. De bezoeker vindt er 
de ingangen op de collecties, diverse hulpinstrumenten en hij 
kan er de collectie raadplegen. De meeste stukken zijn daarbij 
vrij raadpleegbaar, voor sommige gelden specifieke bepalingen.

Net zoals de automatisering en de digitalisering een steeds 
prominentere plaats zijn gaan innemen in de maatschappij, zijn 
zij ook cruciale begrippen geworden in de werking van het ADVN. 
Zo zorgen zij voor een toenemend aandeel van digitaal ontstane 
bronnen in de collectie. Anderzijds integreert het ADVN diverse 
toepassingen in het beheer en de ontsluiting van de collectie: 
de digitaliseringsprojecten voor diverse bronnensoorten (films, 
affiches, foto’s, kranten), de automatisering van de toegangen 
op de collectie, de geplande aansluiting bij een (inter)nationaal 
geïntegreerd ontsluitingssysteem en de uitbouw van de website 
van het ADVN.

onderzoeken, stimuleren, bekendmaken
Van bij de oprichting van het ADVN leefde de overtuiging dat 
het onderzoek over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 

een even essentieel deel diende te zijn van zijn werking. Dat 
leidt tot een reeks van eigen onderzoeksprojecten, zoals die over 
de Vlaamse huizen, over het sociaal-flamingantisme in de 19de 
eeuw, over de Vlaamse beweging als massabeweging, over de 
monumenten van de Vlaamse beweging, over film en Vlaamse 
beweging of over de historiek van de Vlaamse rand rond Brussel 
waarvan de resultaten worden bekendgemaakt langs publicaties, 
tentoonstellingen, studiedagen, webtoepassingen en andere 
vormen. Daarnaast neemt het ADVN een actieve rol op om het 
wetenschappelijk onderzoek door derden te stimuleren. Dat ge-
beurt onder andere langs de colloquia en de ontmoetingen die 
het ADVN organiseert, de publicaties van derden die het uitgeeft 
of (de medewerking aan) de ontwikkeling van onderzoeksin-
strumenten. – Een paar voorbeelden ervan zijn het colloquium 
over de geschiedschrijving van de nationaliteitenbewegingen in 
Europa, de standaardwerken over het Vlaams-nationalisme in de 
jaren dertig van de vorige eeuw,  over priester Cyriel Verschaeve 
of over de arts Reimond Speleers en de deelname aan het Odis-
project en aan Archiefbank Vlaanderen, een initiatief van de 
Vlaamse overheid.



Ook de uitgave van het tijdschrift Wetenschappelijke tijdingen 
draagt wezenlijk bij tot de verwetenschappelijking van de histo-
riografie van de Vlaamse beweging.
Langs het Nise-project nam het ADVN het initiatief voor de op-
richting van een internationaal netwerk voor de wetenschappelij-
ke studie van de nationale bewegingen. In het Nise-project wordt 
o.a. een gegevensbank uitgebouwd over nationale bewegingen 
en intermediaire structuren en wordt voor specifieke projecten 
samengewerkt met buitenlandse erfgoed- en onderzoekscentra 
in Europa.

De ADVN-Mededelingen spelen bij dit alles een belangrijke rol. 
Zij brengen en houden u op de hoogte van de werking van het 
ADVN in al zijn aspecten: het algemeen beheer, de aanwinsten 
in de collecties, de projecten en publicaties. Maar hopelijk doen 
ze ook meer: u aanzetten om mee te werken aan een historisch 
verhaal.

ten slotte
Het ADVN kon zich ontwikkelen tot een instelling die een 
centrale rol speelt voor het verzamelen, vrijwaren en dynamisch 
ontsluiten van de historische bronnen omtrent de brede Vlaamse 
beweging in specifieke zin en omtrent nationaliteitenbewegin-
gen en aanverwante thema’s in algemene zin.
Het ruime en actieve verwervingsbeleid, de verantwoorde bewa-
ring, verwerking en ontsluiting van een divers bronnenmateriaal, 
de inspanningen om de bronnen en de resultaten van weten-
schappelijk onderzoek aan een breed publiek bekend te maken 
en de permanente aandacht voor de maatschappelijke relevantie 
van de werking zijn kenmerkend voor de werking van de instel-
ling als een erfgoedcentrum.
Op die manier functioneert het ADVN als een draaischijf voor het 
dynamische geschiedenis-bedrijf.

Onze allerbelangrijkste taak is tenslotte dit: ten dienste staan van 
allen die begaan zijn met de geschiedenis van nationale bewe-
gingen en van de Vlaamse beweging in het bijzonder.



Deze publicatie werd uitgegeven naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van het ADVN,
als bijlage bij het huisblad ADVN-Mededelingen, nr. 25, derde trimester 2009.
Met dank aan alle ADVN-medewerkers die bijdragen leverden voor de beeldband-roman-fleuve.
Ontwerp, uitwerking, en vormgeving door Koen De Scheemaeker, Sophie Gyselinck en
Ann Van Gastel.
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