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INLEIDING
Omvang: 2 archiefdozen, 24 beschrijvingen

De archiefvormer
Kort na de Bevrijding stichtte Lode Van Hauwaert, een Antwerpse communistische militant,
de mandoline- en zanggroep De Krikskes. De naam was een eerbetoon aan de gezusters Krix,
die in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog een grote rol hadden gespeeld. Niet
verwonderlijk namen strijdliederen en thema’s over sociale rechtvaardigheid en vrede dan ook
een belangrijke plaats in in het repertoire. De eerste jaren leunde de groep sterk aan bij de
communistische beweging en werd ze ingeschakeld bij allerhande manifestaties. Geleidelijk
aan werd de band met de Kommunistische Partij losser en ging de club zich meer en meer
onafhankelijk progressief opstellen. Ze evolueerde mee met de tijdsgeest en vanaf midden
jaren 1960 speelde ze steeds meer folksongs en protestliederen. De Krikskes waren aanwezig
op talrijke linkse strijdfeesten en benefieten. In 1976 werden ze een afdeling van de
Humanistische Jongeren en tevens erkend door het ministerie van Nederlandse Cultuur als
jeugdgroep voor amateuristische kunstbeoefening. Begin jaren 1980 sloten ze aan bij de SP
Propagandakring 6e en 7e Wijk-Zurenborg. Vandaag bespelen De Krikskes nog steeds met
evenveel enthousiasme de mandoline, en andere instrumenten. Zie:
users.skynet.be/dekrikskes/.

Het archief
Het archief werd in bewaring gegeven door Romain De Fleurquin, lid sinds 1951 en secretaris
van de mandolineclub. Vooral de albums van de reizen van De Krikskes zijn interessant.
Daarin wordt op amusante wijze de leefwereld binnen de club weergegeven.

Voorwaarden voor raadpleging
Het archief is raadpleegbaar mits toestemming van de dienstdoende archivaris.

PLAATSINGSLIJST
1.

2.

Nota’s met korte historiek van De Krikskes.
ca. 1995, ca. 2000 en z.d.

3 stukken

Huldeboek ‘De geschiedenis van een mandolineclub’ naar aanleiding van het 20-jarig
bestaan van De Krikskes.
[1965]
1 deel
(handgeschreven)

3.

Bekendmaking voor de viering van het 40-jarig bestaan op 25 oktober 1985 te
Antwerpen.
1985
1 stuk

4.

Bekendmaking met oproep tot lidmaatschap.
[1990]

1 stuk

5.

Lijsten van te spelen nummers, met aantekeningen en dorsaal liedjestekst van
‘Potpourie Engeland’.
z.d.
2 stukken

6.

Programma van het Jeugdfeest, ingericht door de Volksjeugd (VJ) ter inhuldiging van
de mandolineclub.
z.d.
1 stuk

7.

Programma van het feest van de Vrijzinnige Jeugd in de Agglomeratie Antwerpen op
6 mei 1979, waaraan de Krikskes meewerkt.
1979
1 stuk

8.

Programma van het Sommerfest im Block van de Naturfreunde Ortsgruppe
Leichlingen op 19 augustus 1972.
1972
1 stuk

9.

Collage’s over de deelname aan een betoging voor de vrede en aan het UZ-feest (Fest
der Arbeiterpresse, 21-22 september 1974, Düsseldorf), met foto’s.
1974 en z.d.
2 stukken

10.

Album ‘Zonnewende 1949. Jeugdfoto’s van De Krikskes, aangeboden aan Lode en
Emelie’ met uitgeknipte prenten van baby’s voorzien van grappige commentaren.
1949
1 deel

11.

Herinneringsalbum met verslag van de uitstap van De Krikskes naar Bokrijk, met
foto’s.
z.d.
1 deel

12.

Herinneringsalbum ‘voor Lode en Emelie’ met verslag van de reis naar Porcheresse
(Ardennen) in 1965.
1965
1 deel

13.

Herinneringsalbum met verslag van de reis naar Duitsland in augustus 1968.

1968

1 lias

14.

Herinneringsalbum ‘voor Lode en Emelie’ met verslag van de reis naar de DDR in
augustus 1969, met foto’s.
1969
1 lias

15.

Herinneringsalbum met stukken inzake de reizen van De Krikskes naar Engeland in
juli en augustus 1975 en 1977.
1975, 1977
1 deel

16.

Stukken inzake de reizen van De Krikskes naar Engeland in juli en augustus 1975 en
1977, met foto’s.
1975, 1977
1 omslag

17.

Herinneringsalbum met verslag van de reis naar de DDR in augustus 1986, met foto’s.
1986
1 lias

18.

Programma voor de rondreis in Norfolk van 29 juli tot 5 augustus 1989.
1989
1 stuk

19.

Postkaarten van reisbestemmingen (DDR, Zandvliet, Lichtenstein, Oederan en …).
1969 en z.d.
1 omslag

20.

Postkaart met afbeelding Theo Van den Bosch, met opdracht.
1969
1 stuk

21.

Dichtbundels van Marc Braet, Staf Rummens en Vic Van Saarloos en programma van
‘Sporen’ van Eddy Van Nieuwenhoven, met aantekeningen ivm Pogen (tijdschrift van
De Krikskes) en opdrachten.
1963, 1965, 1973, 1994
4 stukken

22.

Doodsbrief en gedachtenisprentje van Lode Van Hauwaert (30 okt. 1902 - 15 jan.
1983).
1983
2 stukken

23.

Brevet van het Onafhankelijkheidsfront voor erkentelijkheid en hulde aan Lode Van
Hauwaert, leider van de Mandolineclub De Krikskes.
z.d.
1 stuk

24.

Documentatie.
1952, 1975, 1995-1996, 1998 en z.d.

1 omslag

Overgedragen aan Bibliotheek
De Krikskes 40 jaar 1945-1985, 80 pp.
Pogen, driemaandelijks tijdschrift van de Mandolineclub De Krikskes vzw, 37(1995)223
(jubileumnummer n.a.v. 50-jarig bestaan)

Overgedragen aan Beeld & Geluid
1 Fotoalbum: ‘In dankbarer Erinnerung an den Besuch unserer belgischen Freunde “Die
Kirschen” vom 2.-16.8.1969 in Lichtenstein. Möge Euer Besuch mit dazu beitragen, den
völkerverbindenden Gedanken weiter zu vertiefen. Mit sozialistischem Gruss! Rat der Stadt,
Bürgermeister, Lichtenstein, am 16. August 1969’.
1 map met groepsfoto’s ‘De Krikskes: Hoe het begon: Lode Van Hauwaert en Emilie Van
Oeckel, stichters van de groep’.
1 map met foto’s: ‘Het doopsel. Dopen van De Krikskes doorheen de jaren’.
1 map met individuele foto’s tijdens diverse activiteiten (optredens, uitstappen).
5 fotoalbums ‘De Krikskes’: activiteiten.
1 map met foto’s: ‘Krikskes Flitsen. Krikskes anders dan anders’.
Foto Edgar Lalmand (op dat ogenblik minister voor Bevoorrading) op bezoek bij De
Krikskes, 1951.
Diverse losse foto’s.

Verwijderd (wegens schimmel)
Lay-out voorpagina Pogen; 1989 en z.d., 2 stukken

