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Op 11 september 2015 werd in Alveringem het museum Kapelanij Verschaeve,
Alveringem in de Groote Oorlog feestelijk
geopend. De voormalige kapelanij, waar
Cyriel Verschaeve van 1911 tot 1939
heeft gewoond, kreeg in de afgelopen maanden een opfrisbeurt en een
nieuwe, hedendaagse museale invulling.
Rond en in het gebouw komt de bezoeker in drie delen meer te weten over de
verschillende aspecten van Alveringem
tijdens de Eerste Wereldoorlog. In het
eerste luik van het museum gaat de
aandacht naar alle WOI-sites in Alveringem
en de onmiddellijke omgeving. Hierna komt
in het tuinpaviljoen het zogenaamde ‘AllerRetour’-verhaal aan bod over Alveringem als
knooppunt tussen het IJzerfront en het hinterland. In de voutekamer van de kapelanij
ten slotte ligt de focus op de figuur van Cy-

riel Verschaeve. Daarbij wordt niet alleen Verschaeves rol als oorlogspriester belicht, maar
wordt ook ingegaan op zijn rol in de Vlaamse
beweging en zijn verregaande radicalisering
tijdens en tussen beide Wereldoorlogen. Het
museum werd, in opdracht van de gemeente
Alveringem, gerealiseerd door Exponanza

in samenwerking met het ADVN en de
vzw Kapelaan Verschaeve. Het ADVN
bewaart het omvangrijke fonds Cyriel
Verschaeve (BE ADVN AC460) en leverde
inhoudelijk advies bij de museumteksten en een indrukwekkende hoeveelheid illustratiemateriaal. Bij de opening
van het museum werd ook de nieuwe
website van de vzw Kapelaan Verschaeve voorgesteld (www.cyrielverschaeve.
eu). Naast informatie over de vzw en
haar activiteiten gaat de website aan
de hand van een aantal webexposities
dieper in op het leven van Verschaeve. [tc]
Voor meer informatie over het museum kan
u terecht bij de Kapelanij:
St. Rijkersstraat 22, 8690 Alveringem
058 - 62 55 31
[www.oorlogserfgoedalveringem.be]

‘nieuws van de groote oorlog’ gaat online
Twee jaar geleden startte het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA), samen met
Faro, Packed en de Vlaamse Erfgoedbibiotheek, een grootschalig digitalisatieproject
voor de oorlogspers van 1914-1918. Het
project ‘Nieuws van de Groote Oorlog’ digitaliseerde de frontpers van dertien bewaarinstellingen. Het ADVN, partner in dit project,
leverde een 4500-tal kranten, tijdschriften en
frontblaadjes, goed voor ongeveer 18 000
pagina’s leesvoer. Vandaag kunt u alle gedigitaliseerde pers – in totaal om en bij de 900
titels – samen consulteren op de bezoekerswebsite: www.nieuwsvandegrooteoorlog.be.

De kranten en tijdschriften zijn volledig
doorzoekbaar op tekst dankzij de toepassing
van OCR-software. Bovendien kan er geo-

grafisch gezocht worden op kaart. Tot slot is
de website verrijkt met blogs en foto’s, die
geregeld worden geactualiseerd. [red]

