KORT

flying archivist is geland
Afgelopen september reisde NISE af naar
het eiland Sardinië op zoek naar de archieven van de Partito Sardo d’Azione (PSd’Az).
Dit werkbezoek paste in het kader van het
zogenaamde Flying Archivist project. Met de
steun van het Centrum Maurits Coppieters
(CMC) adviseert en ondersteunt NISE in dit
project een aantal Europese regionalistische
partijen in het beheer van hun archieven.
Nadat in 2013 onder meer materiële hulp
voor kwalitatieve archiefbewaring werd
geleverd aan de Moravische partij Moravané
en er uitgebreid advies werd verleend bij de
verzameling en verwerking van de archieven
van de Baskische partij Eusko Alkartasuna,
stond deze zomer de Partito Sardo d’Azione
op het programma.
Hoewel de PSd’Az, opgericht in 1921, één
van de oudste nog bestaande nationalistische partijen van Europa is, bevonden de
archieven van de partij zich in een waas van
mysterie. Ze waren niet alleen ontoegankelijk, het was daarenboven onzeker waar en in

de gazette van detroit viert
100 jaar
welke staat er zich archieven bevonden.
Onder meer de argwaan ten opzichte van
‘het vasteland’ en de decentrale partijstructuren lagen aan de oorsprong van die
onduidelijkheid. Op Sardinië bracht NISE
bezoek aan verschillende organisaties,
maar alleen de Fondazione Sardinia in Cagliari bleek een omvangrijk deel van de historische archieven over de PSd’Az te bewaren.
Dankzij de tussenkomst van
academicus Salvatore Cubeddu werden in
de jaren 1990 archieven van partijfiguren
als Michele Columbu, Carlo Sanna en Titino,
Pietro en Giovanni Battista Melis gered
van de vernietiging. Mede met advies van
NISE worden deze archieven momenteel
ontsloten voor het brede publiek in Sardinië
en Europa.
Het werkbezoek aan Sardinië was echter
ook het laatste luik van het Flying Archivist
project. In 2015 worden de resultaten van
dit project gebundeld in een rapport en
gepubliceerd door het CMC. [tc]

De auteurs
Ludwig Vandenbussche en Karel
Meuleman publiceerden afgelopen najaar een
uniek fotoboek
over de geschiedenis van de Gazette van Detroit.
De krant, waarvan
het eerste nummer verscheen op
13 augustus 1914,
blies onlangs 100 kaarsjes uit. De Gazette was
jarenlang een bindmiddel tussen de vele
Vlaamse landverhuizers en hun heimat en
behoort vandaag tot het waardevol Vlaams
cultureel migratie-erfgoed. Meer informatie
langs: www.gazettevandetroit.be. [red]
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