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Het Studiecentrum voor Franstaligen in Vlaanderen

kort

Op 4 november 2011 nam het ADVN deel 
aan een workshop over Minorities and New 
Social Media in het Duitse Flensburg. Deze 
internationale workshop werd georgani-
seerd door het European Centre for Mino-
rity Issues (ECMI) in samenwerking met 
het International Centre for research and 

Analysis (ICrA). De vergadering bracht aca-
demici, beheerders van websites en diverse 
experten samen om de complexe verban-
den tussen acties van minderheden en de 
nieuwe mogelijkheden van sociale media te 
onderzoeken.
Het ADVN en NISE verzorgden een presen-
tatie onder de titel EFA 2.0 - How minorities, 
autonomists and independentists use social 
media and archivists face the challenges of 
preservation. Uit de gepresenteerde cijfers 
bleek dat de 41 partijen van de European 
Free Alliance (EFA) reeds zeer intensief 
gebruik maken van de nieuwe media. 
Daarbij bleken vooral de partijen in Spanje 
en Groot-Brittannië zeer bedreven, terwijl 

In februari 2008 richtte een aantal weten-
schappers uit diverse disciplines het Studie-
centrum voor Franstaligen in Vlaanderen/
Centre d’Etude des Francophones en Flandre 
(SFV/CEFF) op. Het studiecentrum wijdt zich 
aan het multidisciplinair wetenschappelijk 
onderzoek naar Franstaligen binnen de gren-
zen van het huidige Vlaamse Gewest en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest doorheen 
de geschiedenis. Daartoe verzamelt het SFV 

archieven en ontsluit deze voor onderzoek. 
Voorts wordt gewerkt aan een referentie- 
bibliotheek. Het centrum organiseert gere-
geld studiedagen en heeft de ambitie om via 
lezingen, publicaties en tentoonstellingen 
een breder publiek te bereiken. Er versche-
nen reeds drie nummers van het tijdschrift 
Francofonie.
Het SFV beschikt over een website (www.
ceff-sfv.be) waarop de opdracht, de samen-

stelling van de raad van Bestuur en van het 
Wetenschappelijk Comité, een nieuwsbrief, 
een bibliografie, een overzicht van de ar-
chieven en voorstellen tot wetenschappelijk 
onderzoek zijn samengebracht. Het ADVN 
onderhoudt van bij het begin contacten met 
het SFV, onder meer via het Wetenschappe-
lijk Comité. Samen zal worden bekeken of en 
in welk kader het tot verdere samenwerking 
kan komen. [fs]

er anderzijds geen correlatie geconstateerd 
werd tussen de grootte van de partij en het 
gebruik van sociale media. Deze mediatoe-
passingen beperken zich echter niet alleen 
tot electorale campagnes, maar lenen zich 
ook tot het visualiseren van een emancipa-
tiestreven en de identiteitsconstructie van 
een volk of regio. Het tweede deel van de 
presentatie ging dieper in op de problema-
tiek omtrent het archiveren van deze nieuwe 
informatiebronnen.°
De resultaten van de workshop worden in de 
loop van 2012 gepubliceerd in een bijzonder 
nummer van het Journal of Ethnopolitics and 
Minority Issues (JEMIE). [tc]

° Zie pp. 16-17 in dit nummer.
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