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SOLIDARITEIT EN
VERANTWOORDELIJKHEID
GESCHIEDENIS SOCIALE
ZEKERHEID ZELFSTANDIGEN
Peter Heyrman
Op 7 december werd in een Brussel een nieuwe KADOCpublicatie voorgesteld. Die vertelt de geschiedenis van de
sociale zekerheid van zelfstandigen in België. De vijftigste verjaardag van dat stelsel in 2017 vormde een goede aanleiding
om de ontwikkeling ervan aan een grondig historisch-wetenschappelijk onderzoek te onderwerpen. Eigen aan de sociale
zekerheid van de zelfstandigen is haar bijzondere balans tussen verantwoordelijkheid en solidariteit. Ze weerspiegelt de
speciale omgang van ondernemers met risico en verplichting.
Dat zet de geschiedenis van de naoorlogse welvaartsstaat niet
op haar kop, maar brengt toch belangrijke nuances aan.
De koninklijke besluiten van 27 juli en 10 november 1967 legden
de grondslag van het ‘sociaal statuut van de zelfstandigen’, dat
op 1 januari 1968 officieel in werking trad. Dat is dus nagenoeg
exact vijftig jaar geleden. Terugblikkend op de eerste wet van
10 juni 1937, die de kinderbijslag voor de ‘niet-loontrekkenden’
op stapel zette, mogen we vaststellen dat het stelsel in 2017 liefst
80 kaarsjes mag uitblazen. Dat er in België dus al acht decennia
wordt gebouwd aan meer bestaanszekerheid voor zelfstandige
ondernemers, is voor velen waarschijnlijk al een eerste verrassing. Het stelsel dat we vandaag kennen, heeft een lange geschiedenis. Het boek De sociale zekerheid van zelfstandigen in België,
1937-2017. Solidariteit en verantwoordelijkheid, geschreven door
de KADOC-medewerkers dr. Peter Heyrman, Joris Colla en Noortje
Lambrichts, analyseert die in detail en maakt duidelijk hoe het
stelsel autonomie verwierf en behield. Het brengt de belangrijkste architecten en beheerders voor het voetlicht en vertelt het verhaal van de betrokken organisaties en socialeverzekeringskassen
en -fondsen. Het legt de vinger op de grote beslissingsmomenten
en keerpunten en probeert die in hun historische context te duiden. Dat is beslist nieuw, want de historiografie van de Belgische
sociale zekerheid focuste tot nu toch vooral op het stelsel van de
loonafhankelijken.
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Chronologie
Misschien eerst een kort chronologisch overzicht. Een eerste,
inleidend kapittel blikt terug op de lange voorgeschiedenis van
het stelsel, tussen het midden van de achttiende eeuw en de crisisjaren 1930. Inderdaad, de wijze waarop het stelsel werd gebouwd
en vandaag functioneert is diep geworteld. Toch stonden collectieve sociale verzekeringen pas erg laat en onderaan op het politieke verlanglijstje van de zelfstandigen. Een eerlijke vergoeding
voor hun arbeid en in het verlengde daarvan een rechtvaardige
en transparante fiscaliteit vonden ze veel belangrijker. De wet van
1937 die de verplichte kinderbijslag introduceerde, kwam er niet
op vraag van de Belgische zelfstandigen. Ze is hen als het ware
overkomen. Het maatschappelijk debat over de sociale verzekeringen voor zelfstandigen kwam pas na de Tweede Wereldoorlog op
kruissnelheid. Maar het cruciale pensioendossier zat politiek volledig geblokkeerd. Pas in de tweede helft van de jaren 1950 kwam
er een doorbraak. In het derde hoofdstuk wordt toegelicht hoe in
amper veertien jaar tijd, tussen 1954 en 1968, een volledig socialezekerheidsstelsel voor zelfstandigen werd opgezet, met opeenvolgende pensioenwetten in 1956, 1960 en 1966, een verplichte ziekteverzekering voor grote risico’s in 1963 en finaal de bundeling van
de drie stelsels (kinderbijslag, pensioen en ziekteverzekering) in
één sociaal statuut. Dat gebeurde dus in 1967.

De zelfstandigen
voelden zich het
ondergeschoven
kindje van de Belgische sociale zekerheid. Cartoon van
Joe Meulepas (Pil) in
La Défense Sociale,
30 november 1967.
[Universiteitsbibliotheek UCL]

In de late jaren 1960 en de crisisjaren 1970 namen de verwachtingen van het doelpubliek hand over hand toe, met het uitermate
bescheiden, forfaitaire en zelfs nog conditionele zelfstandigenpensioen als kop van Jut. Een stapsgewijze, geprogrammeerde verbetering van het stelsel moest daaraan verhelpen. In 1971 kwam
er bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maar
een verdere uitbreiding bleek gezien de context uiterst moeilijk.

5

Guido Verhaegen,
Flor Tanghe en Ludo
Paeme luisteren
naar het vertoog van
Joris Degadt op een
studiedag in Kortrijk.
Degadt was attaché
en kabinetschef van
Vanden Boeynants,
De Clerck en
d’Alcantara en was
tussen 1968 en 1977
de eerste RSVZdirecteur.
[KADOC]

In 1992 verdeelde de
liberale LVZ-Koerier
een protestaffiche
tegen de besparingspolitiek van de
regering-Dehaene.
[Liberaal Archief]
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De zelfstandige beroepsbevolking nam af, verouderde en voelde
de crisis aan den lijve. De beheerders van het zelfstandigenstelsel zagen de deficits en de schuldenberg jaarlijks toenemen. Het
geld dat de overheid vrijmaakte om met wat hogere uitkeringen
het toen erg roerige zelfstandigenprotest te sussen, kon niet worden ingezet voor de broodnodige sanering van het stelsel. Het pad
van de ‘sociale programmatie’ werd al in 1976 verlaten. Maar de
hoognodige sanering en hervorming liet lang op zich wachten, tot
begin jaren 1980. Er kwam een wettelijke aanvullende pensioenverzekering en de basisuitkering werd stapsgewijs proportioneel
gemaakt.
Toch bleef de financiële situatie van het stelsel ook in de daaropvolgende decennia erg precair. De zoektocht naar inkomsten ging
verder. Tegelijk werd er gesleuteld aan het beheer van het stelsel, met als belangrijke mijlpaal de oprichting van het Algemeen
Beheerscomité voor het Sociaal Statuut der Zelfstandigen in 1992,
gevolgd door de invoering van het globaal financieel beheer in
1997. De inhoudelijke aanpassingen en verbeteringen bleven eerder beperkt, hoewel bijvoorbeeld de gewaarborgde minimumpensioenen omhoog gingen, de positie van de meewerkende echtgenote verbeterde en het statuut in 1997 uitgebreid werd met een
vierde pijler, de faillissementsverzekering. Dankzij de gunstiger
conjunctuur bij het begin van de 21ste eeuw werd meer mogelijk: een betere arbeidsongeschiktheidsverzekering, hogere pensioenen, een adequatere faillissementsverzekering, de invoering
van het verplichte ‘maxistatuut’ voor de meewerkende echtgenote in 2005 en de integratie van de kleine risico’s in de verplichte
ziekteverzekering. In de voorbije jaren volgden nog de algemene
kinderbijslagwet van 2014, een hervorming van de bijdrageregeling (2015) en de totstandkoming van het overbruggingsrecht
(2017).
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Zelfstandigen worden steeds meer
erkend als motor
van de welvaart, al
blijft een volwaardig
partnerschap tussen
de overheid en de
zelfstandigenorganisaties noodzakelijk
om die motor draaiende te houden.
Cartoon van Kim
Duchateau in Z.O.magazine, 5 februari
2010.
[KADOC, Erfgoedbibliotheek,
KYB2638]
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Meer dan verzekeringen
Op het eerste zicht lijkt de geschiedenis van de sociale zekerheid
een uitermate technisch verhaal, van verzekeringen en gedekte
risico’s, bijdragen en uitkeringen, administratieve regels en uitzonderingen en van eindeloze politieke en sociale onderhandelingen. Al die zaken komen inderdaad aan bod. Maar hun analyse opent een venster op veel bredere thema’s. De geschiedenis
van het stelsel weerspiegelt de speciale omgang van ondernemers
met risico en verplichting. Sociale verzekeringen leken aanvankelijk haaks te staan op de ondernemersidentiteit van de zelfstandigen. Slechts enkelingen maakten er een politiek strijdpunt van.
Pas naarmate de welvaart na de Tweede Wereldoorlog toenam en
het duidelijk werd dat de sociale zekerheid van de werknemers
daar in belangrijke mate toe bijdroeg, keerde het tij. Toch hebben
de Belgische zelfstandigen het model maar langzaam omarmd. In
de pensioensector kon de kaap van de verplichting maar moeizaam worden gerond. De collectieve ziekteverzekering bleef lang
beperkt tot de grote risico’s. Ook later zou elke uitbreiding en verbetering van het sociaal statuut veel overtuigingskracht vergen,
soms zelfs een generatiewissel. Dat is begrijpelijk. Want het stelsel
kende in tegenstelling tot dat van de werknemers maar twee partners; er werd niet gewerkt met voorafhoudingen, de zelfstandigen

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

19
68
19
70
19
72
19
74
19
76
19
78
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
20
14
20
16

0

moesten hun bijdragen rechtstreeks overmaken; de aanvankelijk
erg bescheiden voordelen boden geen goede springplank naar
meer. De grote heterogeniteit van de zelfstandige bevolking, over
sectoren en inkomensgroepen heen, helpt te verklaren waarom
de repartitiemechanismen van het stelsel beperkt bleven. Er was
natuurlijk wel solidariteit, maar vooral gericht op het garanderen
van bestaanszekerheid, niet op verticale inkomensherverdeling.
Alles wel beschouwd, weerspiegelt de geschiedenis van het
Belgisch sociaal statuut van de zelfstandigen hun bijzondere
omgang met solidariteit en verantwoordelijkheid. Het toont de
manier waarop zelfstandigen kijken naar sociale risico’s en naar
hoe zich daartegen collectief en individueel kunnen wapenen. En
zo komen we naadloos tot een derde belangrijke vaststelling. De
geschiedenis van het zelfstandigenstelsel kan enkel worden begrepen indien op de achtergrond ook het verhaal van het zelfstandig
ondernemen in België tijdens de voorbije eeuw wordt verteld. Dat
is er één van crisis en achteruitgang, denk maar aan de ingrijpende effecten van de rationalisatie van landbouw en distributie in
de jaren 1960-1970. Maar het is ook een verhaal van taaie continuïteit, van flexibele metamorfoses en hernieuwde maatschappelijke waardering. Dit boek vertelt hoe de zelfstandige beroepsbevolking evolueerde, hoe ze een plaats vond en behield in de moderne
samenleving, hoe ze werd geïncorporeerd in de naoorlogse welvaartsstaat en overlegeconomie. Het verhaal van het sociaal statuut van de zelfstandigen verliep niet alleen parallel met die integratie, ze is er ook de meest pertinente emanatie van.

Demografie van het
stelsel:
verdeling volgens
‘aard van bezigheid’
en geslacht, 19682016.
Hoofdbezigheid
Nevenbezigheid
Actief na pensioen
Geestelijken
en kloosterlingen
Diverse groepen
Bijdragecategorie niet
gekend
Mannen
Vrouwen

De sociale zekerheid van zelfstandigen in België, 1937-2017. Solidariteit en verantwoordelijkheid, telt 312 bladzijden en is rijk geïllustreerd met foto’s, affiches, documenten en grafieken. Tegelijkertijd
verscheen een Franse uitgave. U kunt het boek bestellen bij Zenito,
Willebroekkaai 37, 1000 Brussel, tel.: 02 21 22 267, info@zenito.be.
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POLITIEK IN DIENST
VAN HET PLATTELAND
ARCHIEF GODELIEVE DEVOS
Godfried Kwanten
Godelieve Devos (1926-2016) kreeg het maatschappelijke en
politieke engagement thuis met de paplepel ingegeven. Haar
grootvader en vader waren als burgemeester en schepen
actief in haar woonplaats, het Brabantse Kortenaken. Haar
jongere zus Jeanne zou als zuster van de Jacht vermaardheid en erkenning verwerven om haar inzet voor o.a. straatkinderen en dienstboden in Bombay, India. Godelieve zelf
bouwde een lange politieke loopbaan uit als burgemeester van Kortenaken en als volksvertegenwoordigster. Haar
archief werd aan KADOC overgedragen. Hoewel onvolledig
en beperkt, typeert het haar uitstekend als mens en politica.
Zoals zovele getalenteerde meisjes afkomstig van het platteland studeerde Devos landbouwhuishoudkunde aan het Heilig
Hartinstituut in Heverlee. Aan die instelling gaf ze ook enige tijd
les, maar haar roeping vond ze al snel in de politiek. Dat leek
haar de meest aangewezen weg om haar sociaal en gelovig geïnspireerd ideaal te realiseren, namelijk de emancipatie van de
landelijke bevolking in het algemeen en van het vrouwelijk deel
daarvan in het bijzonder. Haar maatschappelijke biotoop was
die van de katholieke landbouworganisaties. Haar betrokkenheid in de Boerinnenjeugdbond (BJB) vloeide naadloos over in
inzet in de boerinnenbond (KVLV). Vandaar was het maar een
kleine stap naar een politiek mandaat (met ‘Boerenbondstempel’)
namens de CVP. Vanaf 1958 zetelde Devos in de gemeenteraad van
Kortenaken, in 1965 werd ze er schepen en in 1971 burgemeester. Ze
bleef dat laatste mandaat uitoefenen tot de fusie in 1977. Van 1983
tot 1988 was ze burgemeester van de fusiegemeente Kortenaken.
Ook op nationaal plan was Devos actief. Ze zetelde in de Kamer
van 1961 tot 1985. Op Vlaams niveau was ze lid van de Cultuurraad
(1971-1980) en van diens opvolger de Vlaamse Raad (1980-1985), de
voorloper van het huidige Vlaams Parlement.
Devos was een pionierster in een periode dat vrouwen nauwelijks
aanwezig waren op het politieke toneel, zeker in een uitvoerend
ambt als dat van burgemeester. De thema’s die haar als politica
nauw aan het hart lagen, waren landbouw en plattelandsontwikkeling, onderwijs, vrouwenemancipatie en - niet echt van-
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zelfsprekend voor een vrouwelijk Kamerlid - landsverdediging.
Als alleenstaande wijdde Devos zich totaal aan haar politieke en
maatschappelijke opdrachten. Ze was steeds aanspreekbaar voor
kleine en grote vragen en verzoeken van haar gemeente- en streekgenoten, van wie ze er in de loop der jaren duizenden ontmoette
tijdens haar wekelijkse ‘zitdagen’. Dat dienstbetoon resulteerde in
een archiefonderdeel dat onmiddellijk in het oog springt, namelijk verscheidene strekkende meter dienstbetoon. Die dossiers zijn
zeer keurig opgebouwd en op inventieve wijze ontsloten. Devos
beschouwde dat materiaal duidelijk als een wezenlijk onderdeel
van haar job en maakte er intensief gebruik van.

Godelieve Devos
voor het Paleis der
Natie in Brussel, ca.
1980.
[KADOC, Archief
Godelieve Devos,
231]
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Godelieve Devos,
ca. 1965.
[KADOC, Archief
Godelieve Devos,
231]

Omdat technisch-inhoudelijke bundels bijna volledig ontbreken,
laat het archief van Devos nauwelijks onderzoek toe over de politieke dossiers waarin ze op lokaal en nationaal vlak haar tanden
zette. Misschien kunnen het gemeentearchief van Kortenaken en
de parlementaire handelingen en archieven hiervoor enig soelaas
brengen. Het archief werpt wel een licht op het profiel van politica Devos, op haar politieke stijl en actieradius. Het schetst uitstekend de wijze waarop ze zich in haar loopbaan bewoog tussen
vier polen: haar achterban, enkele belangengroepen, haar politieke mandaten en haar partij. Devos hield de vinger aan de pols bij
haar potentiële kiezers. Zij zocht naar oplossingen voor zeer concrete, individuele problemen en schakelde haar ruime netwerk
in om tegemoet te komen aan de bekommernissen van ‘gewone
mensen die geen beroep kunnen doen op een dure advocaat om
hun rechten te laten gelden’. Tegelijk en geïnspireerd door haar
vele persoonlijke contacten trachtte zij ook de wet- en regelgeving
op lokaal en nationaal niveau bij te sturen. Verder nam zij dossiers ter harte vanuit haar relaties met belangengroepen, vooral
uit de sfeer van landbouw (Boerenbond, KVLV), onderwijs (koepel katholiek onderwijs en scholen) en (gematigde) vrouwenbeweging. Met die groepen onderhield ze trouwens intense contacten
via lessen en lezingen. Ten slotte was Devos een overtuigd christendemocraat, een trouwe partijsoldaat en een actief fractielid.
Ze was een aimabele persoonlijkheid die met haar partijgenoten
en over de partijgrenzen heen goede contacten onderhield. In het
algemeen kunnen we Devos beschouwen als een politiek mandataris die representatief was voor een groot deel van de politieke
generatie uit de jaren 1960: sterk lokaal verankerd, gedreven door
een sociale en emancipatorische agenda en aanleunend bij een
bepaalde zuil.
Het archief van Godelieve Devos is toegankelijk na toestemming.
Het aanwezige dienstbetoon zal om privacyredenen 100 jaar gesloten blijven.
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RESTAURATIE KADOC-KAPEL
Dankzij het Ast Fonteyne Genootschap
Tijdens een plechtigheid in aanwezigheid
van rector Luc Sels ondertekenden het
bestuur van het Ast Fonteyne Genootschap vzw en de KU Leuven op dinsdag
28 november een intentieovereenkomst
over een omvangrijke schenking met het
oog op de restauratie van de Vleminckxkapel en de belendende ruimtes. Het
Genootschap heeft als doel de culturele
erfenis te bevorderen van de Vlaamse
voordrachtkunstenaar, acteur, leraar en
regisseur Ast Fonteyne, van wie KADOC
het archief bewaart. Dat doel zal in de
toekomst dus mee gerealiseerd worden in onze historische kapel, die een
belangrijke rol zal spelen als presentatieruimte voor kunst, woord en muziek,
als ontmoetingsplaats voor cultureel
erfgoed.
De mariale devotiekapel dateert in zijn
huidige vorm van het einde van de 17de
eeuw en het begin van de 18de eeuw. De
laat-barokke, fraai uitgewerkte gevel en

interieur zijn zeer waardevol. Bovendien is het gebruik van een achthoekig
grondplan met vrijstaande zuilen uniek
in de Zuidelijke Nederlanden van de 17de
eeuw. Op het einde van de 18de eeuw en
gedurende de 19de eeuw, toen ze in bezit
kwam van de minderbroeders, onderging de kapel een aantal belangrijke wijzigingen. Door de bouw van het klooster
rond 1870 verloor de kerk tevens haar
vrijstaande karakter. Een koorvolume
werd toegevoegd, de huidige winterkapel, en een sacristie. En op het einde van
de jaren 1930 voegde architect Laport
een kleine kapel toe, met een centraal
grondplan en zes altaren, waar de paters
hun dagelijkse mis konden doen.
Zowel de kapel zelf, die sinds 1976 als
monument is beschermd, als de sacristie, de winterkapel en de Laportakapel,
die samen met het klooster en het domein als stadsgezicht zijn beschermd,
kunnen nu dankzij het Ast Fonteyne Genootschap worden gerestaureerd. We
danken het genootschap, zijn bestuur
en zijn voorzitter dr. Lucien De Cock van
harte.
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Deze tekst en illustratie [KADOC, Verzameling textiel, KKL243] zijn
opgenomen in Hemel en Aarde. Religie in Vlaanderen sinds 1750, een
uitgave van Universitaire Pers Leuven en KADOC naar aanleiding van
het emeritaat van eredirecteur Jan De Maeyer. Het boek plukt uit het
omvangrijke en zowel naar vorm als inhoud diverse erfgoed dat KADOC
bewaart. In een notendop brengt het een boeiend overzicht van meer
dan 250 jaar religie in Vlaanderen. Alle informatie vindt u in de flyer in
deze nieuwsbrief.
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PASSER EN WINKELHAAK
Roeland Hermans
Dit schootsvel behoorde tot de rituele kledij van een vrijmetselaar. Op de voorschoot staan de symbolen van de vrijmetselarij:
de passer en de winkelhaak en verder ook een bijenkorf, zuilen
en een truweel. Dergelijke schootsvellen, maar ook maçonnieke
linten en juwelen, werden sinds het ontstaan van de vrijmetselarij in de achttiende eeuw door religieuzen verzameld. Hou je
vrienden dichtbij, maar je vijanden nog dichterbij – was dat de
motivatie voor die verzamelingen?
De pauselijke veroordeling van de vrijmetselarij in een bul uit
1738 was slechts de eerste in een lange rij van banvloeken. Niet
alle gelovigen zagen nochtans de vrijmetselarij als de duivel in het
wijwatervat, zoals Rome wilde doen geloven. In de Oostenrijkse
Nederlanden was de grote meerderheid van de logeleden praktiserend katholiek. Ook in de eerste decennia van de negentiende
eeuw identificeerden velen van hen zich nog met de kerk, hoewel
zich een kentering aftekende. De eerste barsten in het unionistische verbond tussen liberalen en katholieken in het jonge België
werden duidelijk mee gevoed door de loges, waar een antiklerikale oppositie gestalte kreeg. Met de bisschoppelijke veroordeling van de vrijmetselarij eind 1837 verdween geleidelijk iedere
dubbelzinnigheid: de loges werden meer en meer verzamelplaatsen van militante vrijzinnigen en sommige zouden de ruggengraat vormen van het politiek georganiseerde liberalisme in
de negentiende eeuw. Vooral op de ideologische ‘slagvelden’ van
de liefdadigheid en het onderwijs kwamen loge en kerk elkaar
regelmatig tegen. De encycliek Quanta Cura (1868) en de bijhorende lijst met ‘dwalingen’, waaronder de vrijmetselarij, bevestigden alleen maar het eigen grote gelijk.
Dat de discussies op het scherp van de snee werden gevoerd,
blijkt uit vele vijandelijke artikelen, vlugschriften en lezingen waarin de ander werd ‘ontmaskerd’. Aan kerkelijke zijde
gebeurde dat bijvoorbeeld in tijdschriften als Licht en Liefde en
De Waarheid die in het begin van de twintigste eeuw door het
Algemeen Werk der Geloofsverdediging werden uitgegeven. Met
modelantwoorden op provocerende vragen van andersdenkenden en scherpe spotprenten werd gewezen op de gevaren van
antiklerikale en antikatholieke ‘krachten’, waarvan de vrijmetselarij het meest tot de verbeelding sprak. Die door angst gevoede
fascinatie uitte zich bij diverse orden en congregaties dus ook
in het verzamelen van alles wat verband hield met maçonnerie.
Ze documenteerden hun acties niet alleen met kranten- en tijdschriftartikelen en boeken, maar ook met de rituele voorwerpen,
misschien wel afkomstig van een bekeerde vrijmetselaar.

15

SAMEN STERK
ARCHIEF FEDERATIE VAN
MAROKKAANSE VERENIGINGEN
Karim Ettourki
In 2015 blies de Federatie van Marokkaanse Verenigingen
(FMV) 20 kaarsjes uit in cultuurcentrum De Roma in
Antwerpen. FMV kan terugkijken op een boeiende, maar ook
bewogen geschiedenis in de Scheldestad. In maart 2017 werd
het archief van het secretariaat in Borgerhout aan KADOC
toevertrouwd, nadien volgde dat van de Gentse afdeling.
Met deze overdrachten zijn de bewaring en ontsluiting van
een belangrijk deel van de geschiedenis van het VlaamsMarokkaanse verenigingsleven verzekerd.

De genese van het middenveld
Het Marokkaanse verenigingsleven kent een lange geschiedenis. Kort na de ondertekening van de bilaterale akkoorden tussen België en Marokko in 1964 richtten Marokkaanse gastarbeiders verschillende organisaties op. De eerste daarvan ontstonden in Franstalig België al aan het einde van de jaren 1960. De
Marokkaanse overheid stimuleerde van haar kant de oprichting
van een aantal organisaties om de gastarbeiders te controleren en
aan zich te binden zodat ze de gevestigde politiek in het land van
herkomst niet zouden verstoren. Vanaf de jaren 1970 werden ook
vzw’s in het leven geroepen om gebedshuizen te besturen. In de
bestaande literatuur worden voor deze periode twee types organisaties onderscheiden in de Brusselse regio: verenigingen met
een overwegend cultureel en sociaal dienstverlenend karakter en
gepolitiseerde organisaties gelieerd aan de vakbondswerkingen
en studentenbewegingen. Door gebrek aan archiefmateriaal is er
echter weinig diepgaand historisch onderzoek gevoerd naar deze
structuren.
Door de jaren heen is het aantal verenigingen met sterk uiteenlopende doelstellingen enorm toegenomen. Niet alleen de initiatiefnemers hebben dat middenveld vormgegeven, ook het
beleid heeft een invloed uitgeoefend op de wijze waarop groepen zich hebben georganiseerd. In het midden van de jaren
1990 werden ‘migrantenverenigingen’ vanuit de overheid via
het decreet van 19 april 1995 aangemoedigd om samen te wer-
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ken en zich te organiseren in koepelstructuren. Het landelijke migrantenmiddenveld werd via die weg geïntegreerd in het
algemene volksontwikkelingswerk. Dat resulteerde in het ontstaan van drie federaties met een Marokkaanse achtergrond: de
Federatie van Marokkaanse Verenigingen (FMV), de Vereniging
voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims (VOEM) en de
Federatie van Marokkaanse Democratische Organisaties (FMDO).

Affiche van een
informatietraject
rond zorg in Gent,
betoelaagd door de
Koning Boudewijnstichting, 2013.
[KADOC, Archief
FMV]

Handen in elkaar
De politieke opgang en doorbraak van extreemrechts in de
jaren 1990 hadden eveneens een grote impact op de VlaamsMarokkaanse gemeenschap in Antwerpen. De agressieve visuele
campagnes – iedereen kan zich nog de bokshandschoenen herinneren – en de bijhorende retoriek baarden veel gezinnen gro-

17

te zorgen. De wijze waarop de Marokkaanse gemeenschap politiek werd misbruikt in de aanloop naar Zwarte Zondag deed een
aantal verenigingen in Antwerpen besluiten om de krachten te
bundelen onder het motto ‘samen zijn we sterk’ en op te komen
voor onder meer recht op werk, volwaardig onderwijs, goede
gezondheidszorg en recht op de eigen culturele identiteit en godsdienstbeleving. Dat initiatief leidde in 1993 tot de oprichting van
de Antwerpse Marokkaanse Federatie (AMF). In functie van het
bovengenoemde decreet veranderde de koepelorganisatie twee
jaar later haar naam in Federatie van Marokkaanse Verenigingen
(FMV).
FMV ontwikkelde een aantal projecten om de maatschappelijke
participatie van haar achterban te stimuleren en trad regelmatig op als woordvoerder in de media. In de loop der jaren werden
specifieke werkingen gecreëerd en projecten uitgewerkt. Zo riep
FMV met ondersteuning van de Unie van Turkse Verenigingen
het Platform Allochtone Jeugdwerkingen (PAJ) in het leven om
jongeren warm te maken voor het verenigingsleven. Het Platform
heeft zich verder kunnen ontwikkelen en vaart intussen een zelfstandige koers. Rond kunst en cultuur ontstond in de schoot van
de Federatie het Moussem-festival dat artistieke en kunstzinnige
evenementen verzorgde met een link naar of openheid voor de
Arabische wereld. Sinds 1 januari 2008 werkt de organisatie onder
de naam Moussem Nomadisch Kunstencentrum. Ze is op verschillende podia in Vlaanderen en Europa actief.
Rond onderwijs heeft de Federatie een stevige reputatie opgebouwd. Om de leerachterstand bij kwetsbare leerlingen weg te
werken, richtte ze het project IQRA-Vlaanderen op. Wat begon
als een tijdelijk initiatief om met een aantal vrijwilligers leerlingen na schooltijd intensief te ondersteunen zodat ze succesvol
een schooltraject kunnen afleggen, is intussen geëvolueerd naar
een ambitieus onderwijsproject voor kleuters en leerlingen lager
onderwijs. In 2013 opende IQRA, als eerste school opgericht vanuit
de Vlaams-Marokkaanse gemeenschap, de deuren in Borgerhout
met Nederlands als voertaal. Respect voor meertaligheid en ouderparticipatie worden er hoog in het vaandel gedragen.
Naast deze en talrijke andere projecten behoort de ondersteuning
van diverse lidorganisaties binnen het sociaal-cultureel werk tot
het takenpakket van de Federatie. Daarvoor beschikt FMV over
drie lokale secretariaten: in Borgerhout, Gent en Koekelberg. In
tegenstelling tot wat men zou kunnen vermoeden, tellen de aangesloten verenigingen een groot aantal personen met roots in verschillende landen. Naast Marokko hebben leden van die organisaties achtergronden in landen als Tunesië, Egypte, Libanon,
Turkije, Irak, Palestina, Syrië, Afghanistan, Tsjetsjenië, Soedan,
Liberia, Senegal, Niger, Eritrea en Bulgarije.
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Een hart voor erfgoed
Sinds een aantal jaren onderhouden FMV en KADOC goede contacten. In 2013-2015 bijvoorbeeld ondersteunde KADOC intensief
het erfgoedproject Dakira, dat de Vlaams-Marokkaanse geschiedenis in de kijker heeft geplaatst. Ook het archief van de Federatie
en de kwaliteitsvolle bewaring ervan kwamen regelmatig aan
bod tijdens diverse contactmomenten. Een deel van het erfgoed
van FMV is in de loop der jaren jammer genoeg verloren geraakt.
Een aantal maanden geleden besloot de Federatie om haar documentaire erfgoed aan KADOC over te dragen. De archieven van de
Antwerpse en Gentse afdeling hebben intussen hun weg gevonden
naar KADOC en zullen op termijn en in overleg met de organisatie
ontsloten worden voor het publiek.

Affiche van een
benefietconcert van
Basincop, lidorganisatie van FMV,
2014.
[KADOC, Archief
FMV]

De aan KADOC overgedragen documenten dateren vooral van
na de jaren 2000 en weerspiegelen de specifieke werking van de
Federatie. Het materiaal van zowel de Antwerpse als Gentse overdracht kan in twee delen worden onderverdeeld. Enerzijds vinden we documenten terug rond de interne werking - veelal teamverslagen, de documenten van de bestuursorganen worden nog
door FMV bewaard - en van de verschillende vaak tijdelijke projecten die door FMV zelf werden uitgevoerd. Anderzijds bevatten
de archieven stukken die betrekking hebben op de administratieve ondersteuning en opvolging van de aangesloten organisaties in
Vlaanderen. De archieven van de intussen verzelfstandigde deelwerkingen PAJ en Moussem maken geen deel uit van de overgedragen bestanden en worden nog door de desbetreffende organisaties bewaard.

19

HISTORICUS MET EEN MISSIE
PRIVÉBIBLIOTHEEK JEAN-LUC
VELLUT
Carine Dujardin
“Wie kleiner gaat wonen, heeft een oplossing nodig voor zijn
bibliotheek.” Zo verging het ook historicus Jean-Luc Vellut. In
de context van zijn verhuis vertrouwde deze Congo-historicus
zijn omvangrijke privébibliotheek toe aan KADOC. Vooral
de verdiensten van KADOC inzake onderzoek en bewaarbeleid rond gedeeld erfgoed speelden een doorslaggevende rol
in zijn beslissing. Aangezien de omvangrijke collectie maar
gedeeltelijk in het collectieplan van KADOC kon worden ingepast, werd in overleg met de bewaargever een aangepast
waarderings- en herbestemmingstraject uitgewerkt.
Als hoogleraar aan de UCL en aan het Centre d’histoire de l’Afrique
maakte Jean-Luc Vellut zich verdienstelijk op het vlak van de
moderne geschiedenis van Centraal-Afrika. De Afrikaanse geschiedenis een volwaardige plaats geven “in de grote hoofdstukken van
de wereldgeschiedenis” beschouwde hij als een levensproject.
Zoals hij in het kader van zijn onderzoeksmandaat aan het NIAS
(Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and
Social Sciences) formuleerde, wou hij zich vooral inzetten voor het
tot stand komen van een Afrikaanse historiografie. Daarin moesten zowel Afrikaanse als Europese actoren een plaats krijgen en
zowel het Afrikaanse als het Europese perspectief aanwezig zijn
op basis van gelijkwaardigheid. Om dat levensproject te realiseren, hechtte hij veel belang aan de creatie van werkinstrumenten en aan de vorming van Afrika-historici. Getuige daarvan zijn
Guide de l’étudiant en histoire du Zaïre (1974) en de vele naslagwerken, tekstuitgaven en bronnenpublicaties van zijn hand, zoals de
Bibliographie historique du Zaïre à l’époque coloniale (1996), bronnenuitgaven van Mouvements religieux en het kibangisme (1983),
brievenuitgaven van de scheutisten Fernand Allard (2001) en
Emeri Cambier (2001) en van Simon Kimbangu (2005). Zij schiepen
mee de voorwaarden voor het tot stand komen van een meer evenwichtige afrocentrische benadering van de Afrikaanse geschiedschrijving in een mondiale context.
De mondiale oriëntatie van zijn onderzoek komt ook tot uiting in
de internationale samenwerkingsverbanden die in het kader van
zijn wetenschappelijke activiteiten tot stand kwamen. Zo publi-
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ceerde hij zowel bij Europese, Canadese als Afrikaanse uitgevers.
Ook met tal van Afrikaanse instellingen werkte hij samen, zoals
CERDAC (Centre de Recherche et de Documentation sur l’Afrique
Centrale), IRES (Institut de recherches économiques et sociales)
en UNAZA (Université nationale de Zaïre) (Congo – Leopoldville/
Kinshasa).
Zoals iedere historische realiteit is ook de historische vraagstelling tijdgebonden. Velluts belangstelling breidde zich uit van politieke geschiedenis ((de)kolonisatie, kapitalisme en imperialisme)
naar sociaal-economische, culturele en religieuze thema’s, met
oog voor eigentijdse concepten, zoals beeldvorming en materiële
cultuur. Vanuit zijn deskundigheid in de koloniale geschiedenis
verleende hij wetenschappelijk advies aan Europalia-projecten
over Portugal (1991) en Mexico (1993) en aan de overzichtstentoonstelling over Congo in het Koninklijk Museum voor MiddenAfrika in Tervuren, waarvoor hij ook bijdragen voor de catalogus
leverde (2005). Hij begeleidde tal van thesissen en doctoraten met
betrekking tot de koloniale geschiedenis van Afrika, voornamelijk
Congo, Burundi en Rwanda. De veelheid aan thema’s en subthema’s waarover hij publiceerde, illustreren zijn oog voor de complexiteit van de historische realiteit en zijn zin voor nuance.
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Waarderingstraject
De bekommernis van deze gedreven historicus om zijn waardevolle privébibliotheek niet verloren te laten gaan, illustreert zijn
engagement. Aangezien maar een deel van de omvangrijke collectie in de erfgoedbibliotheek van KADOC kon worden geïntegreerd,
is in overleg met de bewaargever een aangepast waarderings- en
herbestemmingstraject uitgewerkt. Publicaties die in het collectieplan van KADOC konden worden ingepast, zijn opgenomen in de
bibliotheekcatalogus en voor de gebruiker raadpleegbaar via de
KADOC-website.
Meer algemene publicaties over Congo en het Belgische mandaatgebied werden samengebracht in een historische referentiebibliotheek, die in KADOC als handbibliotheek ter beschikking wordt
gesteld van binnen- en buitenlandse onderzoekers. Die referentiebibliotheek is ontsloten via een verkorte titelbeschrijving in LIAS,
waar ook de inhoud en wetenschappelijke betekenis van de collectie worden toegelicht voor de gebruikers.
Publicaties die niet in deze categorieën thuishoren, werden in
overleg met de bewaargever overgedragen aan bewaarbibliotheken binnen (Maurits Sabbebibliotheek, Centrale Bibliotheek) en
buiten de KU Leuven, waar ze met verwijzing naar de herkomst ter
beschikking zullen worden gesteld. Andere deelcollecties, zoals
microfilms van Belgische koloniale archieven die inmiddels verdwenen zijn, werden overgedragen aan de UCL. Een kopie ervan
zal worden overgedragen aan het Rijksarchief.

Missiebibliotheek plus
De titels die in de erfgoedbibliotheek van KADOC werden geïntegreerd, hebben vooral betrekking op de katholieke en protestantse missiegeschiedenis in Congo en Centraal-Afrika, met uitgaven
door en over de activiteiten van de Witte Paters, jezuïeten, zusters
van Liefde e.a. De erfgoedcollectie overstijgt het strikt religieuze.
Diverse aspecten van het maatschappelijk leven komen aan bod.
Talrijk zijn de publicaties over de inlandse cultuur, gaande van
missieromans en reisverhalen, tot spreekwoorden, vertellingen
en liederen van de Ngbandi of grammatica en vocabularia in het
Lebeo. Opvallend is de sterke vertegenwoordiging van Afrikaanse
auteurs en uitgeverijen. Die vertegenwoordigen vaak het officiële kerkelijke standpunt (ACEAC, Association des Conférences
Episcopales de l’Afrique Centrale (Kinshasa)) of dat van een religieus instituut (Limete, Missionnaires de Scheut (Kinshasa)) of een
katholieke of seculiere onderzoeksinstelling (Centre d’Étude des
Problèmes Sociaux Indigènes (Elisabethville-Lubumbashi)).
Ook de referentiebibliotheek over de kolonisatie en dekolonisatie van Centraal-Afrika is veel ruimer dan men zou verwachten.
Ze documenteert in de eerste plaats de koloniale en politieke aan-
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wezigheid van België in de regio, maar bevat ook heel wat informatie over de koloniale activiteiten van Frankrijk, Duitsland en
de Verenigde Staten. Het merendeel van de publicaties zijn in het
Frans en het Engels, maar we treffen er ook Nederlandse, Duitse
en Italiaanse titels aan. Naast geopolitiek en economische ontwikkelingen zijn sociale en culturele thema’s ruim vertegenwoordigd,
zoals onderwijs, gezondheidszorg, rechtspraak, demografie en
media, maar ook orale tradities, etniciteit, taal, muziek en dans.
Diverse disciplines komen aan bod: geschiedenis, filosofie, sociologie, archeologie.

Onderzoek
De betekenis van deze opmerkelijke bibliotheek situeert zich vooral op het gebied van de koloniale geschiedenis en katholieke en
protestantse missiegeschiedenis in Congo en de Belgische mandaatgebieden. De veelheid van thema’s die erin vertegenwoordigd
zijn, en de ruime aanwezigheid van naslagwerken, bronnenpublicaties en werkinstrumenten bieden een brede waaier aan onderzoeksperspectieven. De sterke vertegenwoordiging van Afrikaanse
auteurs en uitgevers schept de mogelijkheidsvoorwaarden voor
het doorbreken van de gangbare eurocentrische benadering in
de Afrikaanse historiografie en dat binnen een mondiale context.
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2017, DANKJAAR
Wanneer de Olympische Spelen worden afgesloten, steekt de IOCvoorzitter de loftrompet over het organiserende land. Hij zoekt dan
telkens naar een adequaat adjectief. Of ze nu goed of slecht waren,
gedopeerd of zuiver (dus gedopeerd), voor de buitenwereld waren
het sowieso buitengewone, schitterende of excellente spelen. Het
doet me wat denken aan het KADOC-jaarverslag, waar we ook altijd – maar dan natuurlijk zonder de nodige hypocrisie – aangeven
dat het een goed, intens en/of druk jaar was.

De KADOC-Nieuwsbrief verschijnt driemaandelijks. Dit is het nummer van oktober-november-december 2017.

2017 was ongetwijfeld alle drie, met naar het jaareinde toe, vooral
druk. De beloofde planlastvermindering is aan ons, zoals aan al
onze collega’s, voorbijgegaan of hebben we alleszins niet opgemerkt. Een beleidsplan is uiteraard een noodzaak – dat kunnen we
de overheid niet ten kwade duiden. Vooruit denken, naar de lange
termijn kijken heeft meer voor- dan nadelen. Maar het vraagt zo’n
inzet dat de goede werking van de instelling er haast onder gaat
lijden, en dat kan – alle functies en rollen ten spijt – toch ook niet
de bedoeling zijn.
Maar u hoort ons natuurlijk niet klagen. Want 2017 zal voor KADOC
als een ‘dankjaar’ de geschiedenis ingaan. We hebben immers met
veel dankbaarheid afscheid genomen van voorzitter Emmanuel
Gerard en vooral van directeur Jan De Maeyer. Niet ‘dankbaar’ omdat we blij waren dat we van hen af waren, maar ‘dankbaar’ omdat
ze zoveel betekenden voor ons. Manu was de ‘rustige vastheid’ die,
als vanuit een helikopter, kon aanschouwen of de weg die KADOC
uitging, de juiste was en kon bijsturen waar nodig. Jan dan weer
wàs gewoonweg KADOC, hij ademde KADOC. Hij was er sinds het
prille begin – nu meer dan veertig jaar geleden – de bezieler van
en heeft het door zijn niet aflatende inzet, letterlijk dag en nacht,
gebracht tot wat het is, een toonaangevende Vlaamse erfgoedorganisatie, met internationale allure. Overdrijven we nu? Ik denk het
niet.
Jan zal de eerste zijn om te zeggen dat hij dat niet alleen deed, dat
hij een hele ploeg achter zich had. Ook dat ga ik niet ontkennen,
maar toch, je moet het maar doen, permanent trekken en sleuren
voor de goede zaak, je mensen telkens opnieuw motiveren om het
beste van zichzelf te geven voor KADOC. Jan kon dat. En die ploeg
staat nu klaar om zich te scharen achter twee nieuwe trekkers,
voorzitter Steven Van Hecke en directeur Kim Christiaens. Samen
op naar een goed, intens en druk 2018.
Luc Vints
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