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LEZING & KORT

Op vrijdag 25 mei is Paul Van 
Damme te gast in het ADVN met 
een voordracht over propa-
gandatechnieken in hoofdza-
kelijk Vlaams-nationale pers en 
publicaties. Hij legt zijn focus 
op de periode 1934-1951 en 
observeert volgende thema’s: 
de opgang van de Nieuwe 
Orde-beweging, de collaboratie 
en het verzet, de repressie en de 
epuratie na de Tweede Wereld-
oorlog, het amnestievraagstuk 
en de koningskwestie. Deze 
onderwerpen worden uitge-
breid geïllustreerd, toegelicht 
en in een actueel perspectief 
geplaatst.
Tijdens de lezing gaat Van 
Damme samen met u op zoek 
naar propagandamateriaal 
in publicaties, in kranten, in 
reclameboodschappen, op 
affiches of in tekeningen en formuleert een 
antwoord op de meest essentiële vragen: 

‘Strookt het propagandabeeld met de histo-
rische werkelijkheid?’, ‘Wat was de bedoeling 
van het propagandamateriaal?’ en ‘Welk 
standpunt komt aan bod en vooral waarom?’

Paul Van Damme is wat men noemt een 
‘beeldhistoricus’ en geeft les aan de gastrono-
mische school Ter Groene Poorte in Brugge. 
In 2011 publiceerde hij samen met Stijn Van 
de Perre Zonder woorden? Een geschiedenis 
van België in spotprenten. In 2013 verscheen 
Vriend over Vijand. De Grote Oorlog in spot-
prenten. Dit jaar volgde Propaganda in België 
(1934-1951). [paul van damme]

ADVN, vrijdag 25 mei 2018 
14u30, deelname is gratis.

Meer informatie en inschrijven langs:
publiekswerking@advn.be

of 03-225 18 37.
Datum onder voorbehoud,

zie www.advn.be

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 
(EHC) in Antwerpen is een erkende erfgoed-
bibliotheek die al decennialang publicaties 
m.b.t. het Antwerpse en het Vlaamse gedruk-
te culturele erfgoed verzamelt, bewaart en 
beheert, en die online ontsluit. De Vlaamse 
beweging neemt een prominente plaats in 
binnen haar verzamelbeleid, waardoor een 
deel van de collectie overlapt met de biblio-
theekcollectie van het ADVN. Een intensieve 
samenwerking ter zake ligt dan ook voor 
de hand. Na een uitgebreide voorbereiding 
gaven de Raad van Bestuur van het ADVN en 
de Antwerpse gemeenteraad hun goedkeu-
ring aan de samenwerkingsovereenkomst.
De geplande samenwerking behelst o.m. de 
herbestemming van dubbels van boeken van 
het ADVN naar de EHC, de waardering en be-
schrijving van de virtueel gemeenschappe-
lijke bibliotheekcollectie Vlaamse beweging, 
het gezamenlijk digitaliseren van kranten en 
tijdschriften en het stimuleren van onder-
zoek op basis van deze bibliotheekcollectie. 
De overeenkomst is een belangrijke stap naar 
een meer efficiënt en professioneel collectie-
beleid voor het ADVN. [tom cobbaert]


