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HISTORISCHE WEETJES : 1 EN 2. 

1. - Oorlogsslachtoffers WO 1 : mogelijke opheldering van hun lot ? 

Nabestaanden van oorlogsslachtoffers van wereldoorlog 1 die willen te weten komen wat tóén 
precies gebeurd is met hun familie, kunnen vanaf heden inzage vragen in hun dossier. 

Jarenlang lagen 240.000 (sic) dossiers bij de FOD (Federale Overheidsdienst) "Sociale Zekerheid" 
[te Brussel?] onder wat men noemt: "een dikke laag stof'. Nu is dit archiefmateriaal, 13 (sic) 
kilometer lang, geordend en toegankelijk voor consultatie. 

Wie wil weten hoé familieleden gestorven zijn of invalide werden als gevolg van de oorlog, kan een 
aanvraag indienen om het dossier te komen inkijken. 'De meestal originele stukken en 
getuigenissen hebben een grote historische en emotionele waarde', aldus Gert De Prins, 
diensthoofd van de dienst "Oorlogsslachtoffers". 
Info : www.warvictims.fgov.be 
Bron : dagblad "Het N ieuwsblad" ; 08-10-2014, p. 12. 
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2. - Het archief van het Koninklijk Paleis : wissel aan de leiding 

Dit patrimonium bevat de archivalia van de opeenvolgende leden van de Belgische Koninklijke 
Familie die door de jaren heen nauw met Oostende, en vice versa, te maken hadden, heel wat of 
juist weinig. Laat ons grosso modo stellen: tot na 1965, het jaar van het overlijden van de Koningin
moeder Elisabeth, deemsterde in snelle vaart de koninklijke belangstelling voor en hun 
aanwezigheid in de villa van Oostende en aan de kust weg, ja zelfs praktisch tot het nulpunt herleid 

Het kon niet anders, of deze vroege(re) aanwezigheid destijds liet veelvuldige sporen na. In 
archivarissen Emile Vandewoude (+) en Gustaaf Janssens trof men uitmuntende 
"archiefambachtslieden", "schatbewaarders" (sic), geleerden en artikelschrijvers aan. Begin 2014 
beëindigde Dr. hist. G. Janssens aldaar zijn loopbaan; in zijn soort was hij een kei: als 
geschiedkundige, als archivaris, als publicist en als recensent, o.a. in het vaktijdschrift "Meta". 
Merkwaardig, zijn expertise ter zake lokte, uit dank voor zijn inzet, zelfs een eenmalig apart 
tijdschrift uit t.g.v. zijn pensionering. Het bevat vier van zijn beste artikels ooit: 

- "Bewaring en toegankelijkheid in het archief van het Koninklijk Paleis" ; 
- "Zoektocht naar Belgische archieven in Rusland" ; 
- "Kan archief de wereld redden?" ; 
- Archieven : "lieux de mémoire? " . 

(Ultra) korte titel van het boekje? "STAF" ! Te bestellen via : vvbad@vvbad.be. Prijs : 10 euro + 
verzendingskosten. 
VVBAD, Statiestraat 179, 2600 Berchem. Tel. : 03/ 281.44.57 ;website : www.vvbad.be/meta 
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