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De liberale sociaalculturele organisaties

Luc Pareyn
Bij de liberaal geïnspireerde sociaalculturele organisaties zijn twee grote
groepen te onderscheiden : de talrijke doch niet-gestructureerde plaatselijke
initiatieven die een breed werkveld bestreken en die voornamelijk actief waren
in de 19e eeuw, een aantal zelfs tot na de Tweede Wereldoorlog, en de meer
gestructureerde initiatieven, voornamelijk vanaf de jaren 1970. De belangrijkste
uitzondering hierop is het Willemsfonds, gesticht in 1851, dat reeds vanaf 1868
is begonnen met de uitbouw van bibliotheken en afdelingen over het Vlaamse
land. Van de eerste groep zijn in de meeste gevallen niet meer dan verwijzingen
en indicaties overgebleven. Dit overzicht beperkt zich tot de organisaties waarvan
substantiële archiefbestanden bewaard zijn gebleven.
Alle archieven van de in dit overzicht genoemde organisaties worden bewaard
op het Liberaal Archief, tenzij anders vermeld. Alle inventarissen van het Liberaal Archief zijn te consulteren op de website van het Liberaal Archief (www.
liberaalarchief.be).

3.1. Coördinatiecentrum voor Liberaal Socio-cultureel Beleid (clsb)
Bibliografie
Een kwarteeuw Liberale Cultuurkoepel 1972-1997, themanummer van Liberaal
Reflex, 1997, nr. 2.
Het clsb, de koepelorganisatie van de liberale sociaalculturele organisaties, werd opgericht op 12 juni 1972 en was op basis van het koepeldecreet van
2 januari 1976 actief tot eind 2000. Het clsb telde een twintigtal aangesloten
organisaties.
Het archief bevat alle belangrijke documenten van het clsb : de verslagen van
de congressen en de landdagen, de memoranda en de volledige verzameling van
alle publicaties.

Publicaties
Cultuurklanken, 1977-1980.
Liberaal Reflex, 1980-2000.
clsb-Reflex, 1981-1989.
clsb-Actueel, 1990-1994 ; 1998-1999.

3.2. Willemsfonds (wf)
Bibliografie
Bots (M.) e.a. Het Willemsfonds van 1851 tot 1914. Gent, 1993.
Tyssens (J.), Van Velthoven (H.). Vlaamsch van taal, van kunst en zin. 150 jaar
Willemsfonds (1851-2001). Gent, 2001.
Van Velthoven (H.). Tussen opportunisme en radicalisme. Het Willemsfonds en
de Vlaamse kwestie in 171 petities (1860-1913). Gent, 2008.
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Gelegenheidspublicaties van het Willemsfonds
Ons 75-jarig Jubelfeest (1851-1926). Gent, 1926.
Eeuwfeest van het Willemsfonds. Historisch overzicht van de jongste 25 jaren, 19261951. Gent, 1951.
Gedenkboek 125 jaar Willemsfonds 1851-1976. Antwerpen, 1977.
Liber Amicorum Adriaan Verhulst. Gent, 1995.
Het Willemsfonds werd op 23 februari 1851 te Gent gesticht om de Nederlandse taal- en letterkunde te bevorderen. Aanvankelijk maakten ook vooraanstaande Vlaamsvoelende katholieken deel uit van de vereniging. Vanaf 1862,
met het aantreden van Julius Vuylsteke als algemeen secretaris, evolueerde het
Willemsfonds in liberaal-vrijzinnige richting. In 1875 werd het Davidsfonds als
katholieke tegenhanger opgericht.
Het Willemsfonds ontplooide een breed gamma activiteiten. Naar het voorbeeld van de Nederlandse Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen was het
Willemsfonds de eerste organisatie die in Vlaanderen een netwerk van plaatselijke afdelingen oprichtte (vanaf 1868). Deze afdelingen waren vooral actief op
het vlak van de cultuurspreiding en de bibliotheekwerking. Daarnaast was het
Willemsfonds belangrijk als Vlaamse drukkingsgroep en als uitgever van boeken
(meer dan 300 titels tot 1914) die alle domeinen van het maatschappelijke leven
bestreken. Sinds 1880 is er te Brussel de Willemsfonds-Avondschool die vooral
bekend is om zijn “ cours de néerlandais ” voor Franstaligen.
Het Willemsfonds was ook betrokken bij de uitgave van het algemeen-literair
blad De Vlaamse Gids dat verscheen van 1905 tot 2000. Het Willemsfonds is
vandaag voornamelijk actief als sociaalculturele vormingsorganisatie.

Archieven
Het archief van het Willemsfonds is volledig bewaard vanaf de stichting van de
vereniging in 1851. Het Liberaal Archief is begonnen met de ontsluiting van dit
meer dan 500 meter tellend archief. Het omvat de verslagboeken van de bestuursvergaderingen, de verslagen van de algemene vergaderingen en de congressen, de
jaarverslagen, de inkomende en uitgaande briefwisseling van het hoofdbestuur,
de ledenlijsten en de boekhouding. Alle aspecten van de werking (uitgave van
boeken, de bibliotheken, de provinciale geledingen, de aanverwante verenigingen
zoals het Vuylstekefonds en het Comiteit ter Bevordering van de Nederlandsche
Zang) komen er aan bod. Op de uitgaande en inkomende briefwisseling van het
wf-hoofdbestuur tot 1914 (meer dan 50.000 brieven) werd een klapper gemaakt
(naar personen, thematisch en geografisch).
Op het Liberaal Archief worden ook een aantal vrij volledige afdelingsarchieven bewaard (met als belangrijkste wf-Brugge, wf-Schaarbeek, wf-Eeklo,
wf-Boom, wf-Rupelmonde, wf-Tienen) evenals het archief van de Brusselse
wf-Avondschool.
Het archief van het Willemsfonds is belangrijk bij de studie van de Vlaamse
beweging en de taalwetgeving, het bibliotheek- en uitgeverswezen, het cultuurbeleid en de culturele autonomie.
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Coppens (G.), Tondeleir (M.). Klapper op de briefwisseling 1862-1901 van het
Willemsfonds Algemeen Bestuur. Gent, 1990, 7 dln.
Willemsfonds. Inventaris van de petities (1860-1913). Gent, 2008.
Willemsfonds Boom. Inventaris van het archief (1886-1991). Gent, 2008.
Willemsfonds Rupelmonde. Inventaris van het archief (1887-1959). Gent, 2008.
Willemsfonds Tienen. Inventaris van het archief (1880-2000). Gent, 2005.
Hans Van Werveke (1898-1974) als Willemsfondsvoorzitter. Inventaris van zijn
wf-archief (1945-1962). Gent, 2006.

Publicaties
Het Liberaal Archief beschikt over alle uitgaven van het Willemsfonds en van
de verwante fondsen (Julius Vuylstekefonds, Oswald de Schamphelaerefonds,
Victor de Hoonfonds), evenals alle 474 door het Willemsfonds uitgegeven zangstukken. Een overzicht van al deze titels is terug te vinden op de website van het
Liberaal Archief. Ook de door het Willemsfonds uitgegeven tijdschriften liggen
ter inzage op het Liberaal Archief :
Tijdschrift van het Willemsfonds, 1896-1905.
De Vlaamse Gids, 1905-2000.
De Schakel, 1966-1984.
Kaderblad, 1967-1993.
Nieuwsbrief, 1994-2000.
Rechtuit, 1994-.

3.3.

Liberaal Vlaams Verbond – Stichting Arthur Vanderpoorten (lvv-

sav)

Bibliografie
De Graeve (T.). Vlaamse liberalen en Liberale Partij tegenover de Vlaamse Beweging (1918-1940). Gent, onuitgegeven licentiaatsverhandeling rug, 1985.
Van Brabant (P.), Blomme (W.). Als een vuurtoren. 85 jaar Liberaal Vlaams
Verbond 1913-1998. Gent, 1998.
Het lvv werd op 5 oktober 1913 opgericht om een Vlaamsvoelend liberalisme
in Vlaanderen uit te dragen en om de Vlaamse belangen in de Liberale Partij
te verdedigen. Het Verbond verenigde Vlaamse en sociaalvoelende liberalen en
liberale kringen die, tegen de sterk verfranste Liberale Partij in, ijverden voor
de totstandkoming van een taalwetgeving, voor de vernederlandsing van het
onderwijs in Vlaanderen en voor een sterkere Vlaamse aanwezigheid in de Liberale Partij. Na de Tweede Wereldoorlog manifesteerde het lvv zich steeds meer
als Vlaamse drukkingsgroep en als ruggensteun voor de Vlaamse liberale parlementsleden. Het lvv nam in de jaren 1960 herhaaldelijk afstand van de unitaire
pvv/plp-leiding en droeg in niet geringe mate bij tot de oprichting van de autonome Vlaamse pvv in 1972. De laatste jaren wil het lvv bijdragen tot de verdieping van het liberale gedachtegoed vanuit een Vlaamse, sociale en humanistische
invalshoek. Vanaf 1945 is het Volksbelang, het sinds 1867 verschijnende liberaal
Vlaams weekblad, de spreekbuis van het lvv. De Stichting Arthur Vanderpoorten,
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die in 1987 fuseerde met het lvv, verzorgde de eerste generatie liberale gastprogramma’s op de brt.

Archief
Het lvv-archief is vanaf 1945 vrij volledig bewaard (verslagen, uitnodigingen,
congressen, publicaties, briefwisseling). Het vroegere archief werd in de Tweede
Wereldoorlog vernield. Ook delen van het archief van Piet Van Brabant (die van
1959 tot 1996 algemeen secretaris van het lvv was) bevatten nuttige informatie.
Daarnaast is er een overzicht van de scenario’s van de door de Stichting Arthur
Vanderpoorten verzorgde gastprogramma’s op de brt (1961-1971).

Publicaties
Volksbelang, 1867- (1946- online op de website van het Liberaal Archief).
lvv-maandblad, 1922-1924.
Liberaal Vlaams Archief, 1956-1968.

3.4. Sociaalculturele vereniging van Vlaamse Liberale Vrouwen vzw
Bibliografie
25 jaar Liberale Vrouwen, themanummer van Contactblad, 1998, nr. 1.
Sinds 1972 zijn de Vlaamse Liberale Vrouwen via plaatselijke afdelingen in
heel Vlaanderen als sociaalculturele vereniging actief. Talrijke afdelingen hebben
uiteraard veel oudere wortels. De in 1923 door onder meer Marthe Boël en Alice
Buysse opgerichte Nationale Federatie der Liberale Vrouwen heeft in Vlaanderen
nooit die overkoepelende functie kunnen waarmaken.

Archief
Het archief van de Vlaamse Liberale Vrouwen en van de plaatselijke afdelingen bevat jaarverslagen, congresdocumenten, vormingscursussen en publicaties enerzijds en afdelingsdossiers anderzijds.

Tijdschrift
Contactblad, 1974-.

3.5.

Liberale Beweging voor Volksontwikkeling (lbv)

De lbv is gegroeid uit de vroegere Liberale Bonden van Gepensioneerden en
ontplooit via plaatselijke afdelingen haar sociaalculturele werking die voornamelijk gericht is op de vijftigplussers.

Archief
Het archief wordt deels bewaard op de zetel van de vereniging, deels op het
Liberaal Archief. Op beide adressen is het tijdschrift ter inzage.

Tijdschrift
Aktief, 1975-1982.
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lbg-Courant, 1983-1995.
Courant, 1996-.

3.6. Federatie der Liberale Muziekverenigingen (felim)
Bibliografie
Libert (W.). Felim : Vlaamse Federatie van Liberale Muziekmaatschappijen. 19722002. Z.p., z.j.
Opgericht in 1972, groepeerde felim een tachtigtal liberale muziekmaatschappijen. In 2001 ging felim op in vlamo vzw (Vlaamse Amateurmuziekorganisatie).

Archief
Het archief van felim, dat de periode 1972-2001 bestrijkt, wordt bewaard op
het Liberaal Archief. Daarnaast bewaart het Liberaal Archief de archieven van
enkele liberale muziekmaatschappijen en harmonies, waarvan sommige op een
lange geschiedenis kunnen bogen, zoals o.a. de Meerhoutse harmonie Hoop en
Harmonie waarvan de verslagboeken (1853-1981) ook beschikbaar zijn op het
Liberaal Archief.
Koninklijke Philharmonie Nieuwpoort (1821-1999). Inventaris van het archief
(1926-1999). Gent, 2007.
Koninklijke Liberale Harmonie Sint-Cecilia Hemiksem (1836-2007). Inventaris
van het archief (1860-1999). Gent, 2008.

3.7.

Toneelmaatschappijen

Hoewel de liberale beweging nooit een eigen overkoepelende toneelfederatie
heeft gekend, heeft ze enkele toneelkringen met een rijk verleden. De oudste is
toneelkring Vooruit uit Deinze die teruggaat tot 1797 en waarvan het archief
(verslagboeken, uitnodigingen en programma’s, ledenlijsten, briefwisseling en de
toneelbibliotheek met meer dan 500 titels) volledig is bewaard. Een ander voorbeeld is Voor Taal en Vrijheid uit Aalst (1871-) waarvan de bibliotheek (circa
2000 titels) is ontsloten via de catalogus van het Liberaal Archief.
Er waren ook succesvolle toneelafdelingen actief in de schoot van verenigingen zoals het Gentse Van Crombrugghe’s Genootschap of Geluk in ’t Werk (zie
verder). Al deze toneelgezelschappen hebben deelgenomen aan het Landjuweel
en hebben dit zelfs meermaals gewonnen.
Vanhaesebroeck (M.). 500 jaar De Nazareenen 1482-1982. 125 jaar Vooruit
1858-1983. Deinze, 1983.
Geen Kunst zonder Nijd & Theatergroep Vooruit (Deinze, 1797-…). Inventaris van
het archief (1797-2002). Gent, 2005.
Letter- en Toneelkundig Gezelschap Voor Taal en Vrijheid (Aalst, 1871-…).
Inventaris van het archief (1871-1985). Gent, 2005.

3.8.

Volksuniversiteit Maurits Sabbe

Naar het voorbeeld van de in 1892 te Gent opgerichte vereniging “ Hooger
Onderwijs voor het Volk in de Moedertaal ” stichtte Maurits Sabbe in 1921 een
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gelijkaardige Volkshogeschool te Antwerpen. In 1947 kreeg ze de naam van haar
stichter. Deze instelling organiseert nog steeds culturele en wetenschappelijke
initiatie- en vervolmakingscursussen.
Volksuniversiteit Maurits Sabbe (1921-…). Inventaris van het archief (19212003). Gent, 2005.

3.9.

Buiten- en naschoolse werken en vrije liberale scholen

Een van de oudste aandachtspunten van de liberale beweging was de uitbouw
van een gelaïciseerd onderwijsaanbod, vooral in de grote(re) steden. Dat vertaalde
zich ook in de ondersteuning ervan via schoolbonden, oud-leerlingenbonden en
buiten- en naschoolse werken die tot aan de Tweede Wereldoorlog vaak van
liberale signatuur waren. De Antwerpse organisaties Diesterweg’s Hulpkas voor
Behoeftige Schoolkinderen (gesticht in 1894, archief bewaard voor de periode
1894-1998) en het Algemeen Kledingwerk voor Antwerpens Officieele Scholen
(archief volledig vanaf de stichting in 1893 tot heden) zijn representatief voor
resp. na- en buitenschoolse activiteiten en niet-bevoogdende liefdadigheid.
Samen met de socialistische onderwijsmensen waren ook liberalen actief in
organisaties ter verdediging van het officieel onderwijs. Het archief van de WestVlaamse tak van het Algemeen Verbond ter Bevordering van het Officieel Neutraal
Onderwijs (avbo, 1933-1994) wordt op het Liberaal Archief bewaard.
In de nasleep van de eerste schoolstrijd werden in een aantal plaatsen vrije
liberale scholen opgericht. De meeste waren geen lang leven beschoren, op enkele
uitzonderingen na zoals de Desmetschool te Kortrijk, het Instituut Tant-Roels te
Roeselare of de Fröbelschool te Brugge. Hun archieven worden bewaard op het
Liberaal Archief.
Algemeen Kledingwerk voor Antwerpens Officieele Scholen (1893…). Inventaris
van het archief (1893-2000). Gent, 2006.
Diesterweg (1892-). Inventaris van het archieffonds (1892-1998). Archief van de
Kring Diesterweg (°1892) en van Diesterweg’s Hulpkas voor Behoeftige Schoolkinderen (°1894). Gent, 2006.
Algemeen Verbond ter Bevordering van het Officieel Neutraal Onderwijs (avbo),
tak West-Vlaanderen (1933-…). Inventaris van het archief (1933-1994). Gent,
2007.

3.10. Andere liberale sociaalculturele verenigingen
Bibliografie
De Vylder (D.). De Laurentkringen (1868-1945). Gent, onuitgegeven licen
tiaatsverhandeling rug, 1998.
Verkinderen (D.). Het Van Crombrugghe’s Genootschap van 1857 tot 1875.
Gent, 1988.
Annuaire libéral. Antwerpen, 1907.
Jaarboek der Liberale Partij / Annuaire du Parti Libéral. Brussel, 1928.
Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw tot aan de Eerste Wereldoorlog waren
honderden plaatselijke liberale sociaalculturele verenigingen actief. Er was geen
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enkele vorm van overkoepeling of overleg, zelfs niet tussen de tientallen kringen
die actief waren onder het motto “ Help U Zelve ”. Een aantal wordt vermeld in de
Annuaire libéral. Dat ging om Liberale Bekwaamheidskiezersbonden, vrouwenbonden als “ Moederzorg ”, ontspanningskringen als de Edward Blaeskring of
werkliedengenootschappen die soms uitgroeiden tot een plaatselijke mutualiteitsof vakbondsafdeling zoals het Van Gheluwe’s Genootschap of de Vereenigde
Werklieden. Van volgende kringen, die als representatief voor hun actieterrein
kunnen beschouwd worden, is betekenisvol archief bewaard.
Het Van Crombrugghe’s Genootschap (1857-) werd opgericht als oud-leerlingenbond van het Gentse stadsonderwijs en heeft in zijn eerste kwarteeuw een
bewogen geschiedenis achter de rug. Het genootschap telde een aantal “ afdelingen ” (bibliotheek, jeugd- en toneelafdeling, enz.). Er is een klapper op de briefwisseling tot 1940 beschikbaar. De vereniging is nog steeds actief.
Vanaf 1868 stichtte de Gentse hoogleraar François Laurent een achttal liberale werkmanskringen voor de morele verheffing en vorming van de arbeiders.
Het archief van een van deze kringen, Geluk in ’t Werk, is bewaard. Van de
Société Callier die deze kringen financieel steunde, zijn belangrijke archiefstukken
bewaard. Van de Eeklose coöperatieve Werkmanswelzijn (1877-1986) die ook een
sociaalculturele werking had, zijn belangrijke archiefstukken voor de periode
1900-1945 bewaard. Een rijke bron van informatie vormen ook de verslagboeken
(1903-1940) van de Vrije Werkersbond uit Oudenaarde. Uit de recreatieve sfeer
zijn de archieven van de Belgische Liberale Turnbond, van de Antwerpse Turnkringen en van de Sportkring Deinze (1926-1960) vermeldenswaardig.
Antwerpse Turnkringen. Turnkring Onze Meisjes (1907-…). Turnkring Onze
Jongens (1938-1990). Inventaris van het archieffonds (1950-1992), Gent, 2006.
Belgische Liberale Turnbond (1934-1988). Inventaris van het archief (19341988). Gent, 2006.
Geluk in ’t Werk (1880-1969). Inventaris van het archief (1880-1969). Gent, 2006.
Société Callier (1868-2001). Inventaris van het archief (1868-1973). Gent, 2007.
Van Crombrugghe’s Genootschap (1857-…). Inventaris van het archieffonds
(1857-2005). Archief van het Van Crombrugghe’s Genootschap en aanverwante
archiefbestanden. Gent, 2005.

3.11. Raad Het Laatste Nieuws
Bibliografie
Prevenier (W.). Raad Het Laatste Nieuws. Een terugblik. Asse-Kobbegem, 2006.
Een buitenbeentje in dit overzicht is de Raad Het Laatste Nieuws. Deze vzw
werd in 1955 opgericht met als doelstelling het waken over de ideologische en
onafhankelijke opstelling van de krant Het Laatste Nieuws.

3.12. De liberale jeugdorganisaties
We herinneren eraan dat de politieke liberale jongerenorganisaties – achtereenvolgens de Liberale Jonge Wachten (1922-1961), de pvv-Jongeren (1961-1992)
de vld-Jongeren (1992-2000) en Jong vld (vanaf 2000) – werden behandeld in
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het hoofdstuk betreffende de politieke partijen en dat de belangrijkste stukken
van hun archieven op het Liberaal Archief bewaard worden.

3.12.1. Liberaal Jeugdoverleg vzw
Gedurende de jaren 1970-1990 was het Liberaal Jeugdoverleg vzw en zijn
voorloper als koepel clijo (Confederatie van Liberale Jeugdorganisaties)
actief. Lidorganisaties waren onder meer jediko (Jeugddienst voor Kreatieve
Ontplooiing), Crejaksie (de opvolger van de Liberale Jongmutualisten), Crejinfo
en lfjh (Liberale Federatie voor Jeugdhuizen). Op dit ogenblik is alleen nog
Crejaksie actief. De door deze organisaties uitgegeven tijdschriften (onder meer
Flash, Echo) zijn ter inzage op het Liberaal Archief.

3.12.2. Liberaal Vlaams Studentenverbond
Bibliografie
Duran (W.), Note (Y.), Pareyn (L.). Feestpublicatie lvsv-Gent 1930-1995. OudLedenbond lvsv-Gent 1945-1995. Een bundel historische en maatschappelijke
bijdragen. Gent, 1996.
Vanden Bulcke (I.). Gedachtengang en bekommernis van de liberale studenten :
overzicht van het Liberaal Vlaams Studentenverbond. 1930-1972. Gent, onuitgegeven licentiaatsverhandeling rug, 1994.
Vandevoorde (C.). Neohumanisme 1936-1965. Monografie van het orgaan van het
Liberaal Vlaams Studentenverbond. Gent, onuitgegeven licentiaatsverhandeling rug, 1988.
Claerhout (T.), ed. Slaet opten trommele. Feestpublicatie 75 jaar lvsv. Gent,
2006.
Het Liberaal Vlaams Studentenverbond werd in 1930 opgericht aan de Gentse
Universiteit als tegenhanger van de Franstalige Société Générale des Etudiants
Libéraux. Opmerkelijk is dat de opeenvolgende generaties lvsv’ers zeer veel
vooraanstaande liberale figuren hebben voortgebracht. Meer dan enige andere
jongerenorganisatie is het lvsv de kweekvijver van liberaal politiek talent. De
Gentse afdeling publiceerde van 1936 tot 1965 het blad Neohumanisme. Dit blad
had een diepgang die men niet zou verwachten van een studentenblad en het heeft
bijgedragen tot de ideologische vorming van vele Vlaamse liberale voormannen.
De tweede oudste afdeling is de Brusselse, gesticht in 1937. Veel later zijn nog
afdelingen opgericht te Antwerpen, Leuven en Kortrijk. Het Belgisch Liberaal
Studentenverbond overkoepelde een aantal jaren de verschillende afdelingen. Van
de Franstalige Gentse voorloper zijn de almanakken en het tijdschrift L’Appel
bewaard.

Archief
Het archief van lvsv-Gent en de bewaard gebleven archieven van lvsvBrussel en het Belgisch Liberaal Studentenverbond bevinden zich op het Liberaal
Archief, evenals tal van gelegenheidspublicaties en een volledige verzameling van
de tijdschriften. Stukken met betrekking tot de liberale Franstalige studenten zijn
ook te vinden op het Archief van de rug.
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Gelegenheidspublicaties
Onderstaande lijst biedt slechts een selectie :
Almanach des Etudiants Libéraux de Gand, 1885-1914. Van deze almanakken is
de bibliografie terug te vinden op de website van het Liberaal Archief.
Flamand (M.). 45 jaar Neohumanisme. Gent, 1991.
Mergaets (S.). 50 jaar lvsv-Brussel 1937-1987. Brussel, 1987.
Verhofstadt (D.), Moerman (F.). 50 jaar lvsv. Gent 1980.

Tijdschriften
L’Appel, 1912-1940.
Van lvsv-Nationaal :
Info, 1970-1994.
Van lvsv-Gent :
Neohumanisme, 1936-1965 (online op de website van het Liberaal Archief. Er is
ook een auteursregister opgemaakt).
Kruimels, 1959-1974.
Neohumanisme, 1973-.
Van lvsv-Brussel :
1967-1978.
Blauwzuur, 1968-.
lvsv-Nieuws,

Van lvsv-Leuven :
Radicaal Forum / Liberaal Forum, 1981-1983.
Lichtpunt, 1984-1985.
Blauwdruk, 1989-.
Van lvsv-Antwerpen :
De Blauwe iq, 1979-1981.
De Blauwe Diogenes, 1987-2002.
Daimon, 2006-.

