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Guide to the Archives

Heldenhulde

Dit voorjaar rondde NISE 
het Guide to the Archives 
project af. In opdracht 
van het Centre Mau-
rits Coppieters (CMC) 
werden in de voorbije 

drie jaar de noden en behoeften in kaart 
gebracht van de archieven van de politieke 
partijen verzameld in de European Free Alli-
ance (EFA). Op basis van enquêtes, interviews 
en plaatsbezoeken werd een omstandig 
rapport samengesteld. Dat rapport vormt de 
basis voor de publicatie The need for and the 
needs of archives. Guide to the archives of the 
European Free Alliance.
De informatie over de ruim veertig partijen, 
hun archieven en de archiefbewaarplaatsen 
is publiek beschikbaar langs een online-
databank (http://gta.nise.eu). Verder werd 
er ook een aanzet gegeven tot een online-
handleiding met beknopte adviezen voor 

het behoud en beheer van de archieven van 
(en door) nationalistische en regionalistische 
partijen (http://eic.nise.eu).
Uit het onderzoek blijkt dat de archieven van 
de EFA-partijen zeer rijk zijn aan historisch 
waardevolle informatie, maar in hun waarde 
worden onderschat door historici en andere 
onderzoekers. Helaas ligt de oorzaak daar-
van vaak bij de staat van de archieven. Zo is 
er een zeer groot verschil tussen de archie-
ven die bij een instituut bewaard worden of 
niet. Dikwijls heeft de situatie ook te maken 
met zeer beperkte of onbestaande midde-
len. Samen met het gebrek aan archiefzorg 
volgens de gebruikelijke standaarden, me-
thodes en procedures zorgt het ervoor dat 
belangrijke informatie zoek raakt, verdwijnt 
of al dan niet bewust vernietigd wordt. Door 
het ontbreken van een procedureel kader is 
het vinden en raadplegen vaak afhankelijk 
van het oordeel en de kunde van de archief-

verantwoordelijke, met de voorspelbare 
gevolgen bij de afwezigheid of het weg-
vallen van deze persoon. De voornoemde 
risico’s zijn overigens nog groter bij digitale 
informatie. Ten slotte ontbreekt het bij de 
archieven aan het bewustzijn om (interna-
tionaal) samen te werken met gelijkaardige 
archieven, terwijl alle partijen er baat bij heb-
ben in het beheer van hun archieven.
Deze Guide to the Archives krijgt een vervolg 
in het zogenaamde Flying Archivist project. 
Daarbij kan een geselecteerd aantal partijen 
van de EFA een beroep doen op NISE om 
hen te assisteren bij de meest dringende en 
elementaire noden voor het beheer van hun 
archief. [tc]
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Tentoonstelling – Heldenhulde voor Frontsol-
daten verhuisd enige tijd naar het gemeente-
huis van Zoersel. De gemeentelijke 11-no-
vemberwerkgroep ontleent de expositie 

naar aanleiding van de jaarlijkse herdenking 
van de wapenstilstand in 1918.
De tentoonstelling is vrij te bezichtigen 
tijdens de openingsuren in de inkomhal en 

gangen van het gemeentehuis van Zoer-
sel (Handelslei 167 – Sint-Antonius) van 
maandag 29 oktober tot en met woensdag 
14 november. [red]


