
 

Maandag 10 oktober 2022 

Bezoek aan Antwerpen: het ADVN & het Stadhuis  

De voorbije jaren bezochten we in Gent het Liberaal archief en het AMSAB-ISG: 
Instituut voor Sociale Geschiedenis. In de reeks archieven van de vier ideologische 
bewegingen stellen we nu een bezoek voor aan het ADVN: Archief, Documentatie en 
Onderzoekscentrum voor het Vlaams-nationalisme in Antwerpen, waar historische 
bronnen worden verzameld, ontsloten en gevaloriseerd over personen en organisaties 
binnen de Vlaamse beweging. Het archief is opgericht in 1984. In het bestuur van het 
ADVN zitten historici en personen uit de brede Vlaamse beweging. Het centrum 
wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. In de recente jaren heeft de instelling 
haar verzamel- en studieterrein uitgebreid tot Europese nationalistische bewegingen 
en verwante thema's zoals identiteit, migratie, enz.  

Na de lunch in de iconische Antwerpse brasserie Lambik gaan we naar het Stadhuis. 

We vertrekken om 9.27u in Diest met de trein tot Antwerpen Berchem (overstap in 

Aarschot) en nemen daar de tram tot aan het ADVN., Lange Leemstraat 26 

 

Daar laten we ons door een archiefmedewerker achter de schermen rondleiden. 

Voor de lunch in de Lambik kunnen jullie kiezen tussen: 

Gebakken roggevleugel met kappertjes en peterselie* 

of 

Ierse steak met gemengde salade* 

*geserveerd met een bijgerecht naar keuze (frietjes,…) 

Dessert: appel tarte tatin met ijs 

Een drank naar keuze en koffie inbegrepen 

Na de lunch wandelen rustig aan langs enkele interessante locaties naar de Grote 

Markt. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaamse_Beweging
https://nl.wikipedia.org/wiki/1984
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaamse_regering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_(continent)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationalisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Identiteit_(eigenheid)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Menselijke_migratie


 

Om 16.00 uur wacht een gids ons op aan het pas gerestaureerde Stadhuis waar we 

o.a. het Schoon Verdiep zullen kunnen bewonderen.  

Na het bezoek dat rond 17.00uur eindigt, is iedereen vrij om al dan niet in Antwerpen 

te blijven plakken of huiswaarts te keren. Laatste trein naar Diest is om 22u49! 

Praktisch: 

Vertrek station Diest om 9.27u 

Tram 4 naar Lange Leemstraat 26, halte ‘Antwerpen Hemel’ 

11.00 Bezoek ADVN  

13.00 uur Lunch in Brasserie Lambik 

16.00u Bezoek met een gids aan het Stadhuis 

Prijs: € 53 (inbegrepen bezoek ADVN, middageten met een drank naar keuze en een 

koffie, bezoek met gids aan het Stadhuis). 

Voor de tickets voor trein en tram (kan ook met bankkaart) zorgt u zelf. 

Om praktische redenen is het bezoek beperkt tot 20 deelnemers. 

Inschrijven kan uiterlijk tot 2 oktober door € 53,00 per persoon over te schrijven op 

rekening BE 50 4529 0482 6118 van de Vrienden van het Stedelijk Museum en 

Archief Diest vzw. Denk eraan de menukeuze door te geven 

Moeilijkheidsgraad: 2/5 
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