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We proberen er zo ver mogelijk vandaan te blijven, maar ieder van ons denkt in hokjes. 
“Archivarissen zijn saai”, bijvoorbeeld. Er zijn ongetwijfeld toch enkele interessante archivaris-
sen, niet? Hokjesdenken heeft een slechte reputatie, maar het is functioneel en bespaart ons 
een hoop denken. We ‘lezen’ een persoon of een object en categoriseren. Op dat moment 
worden er een resem kenmerken die aan die categorie kleven toegepast op de persoon of het 
object. Vaak gebeurt dit onbewust. Op zich kan het geen kwaad, zolang je je ervan bewust 
bent en in staat bent om dit beeld te corrigeren.

Archieven laten zich niet makkelijk lezen en behoren zelfs tot 
verschillende hokjes. Zijn het culturele instellingen die zich 
focussen op het faciliteren van historisch onderzoek, het uitbou-
wen van tentoonstellingen of workshops en die sinds het begin 
van dit millennium meesurfen op de erfgoedgolf? Of zijn het 
organisaties die de bestuurlijk-administratieve ondersteuning 
van een organisatie voor hun rekening nemen, waarbij de focus 
op het stimuleren van een moderne en efficiënte administra-
tie ligt? Aan elke categorie kleeft een duidelijke beeldvorming.
Binnen welke categorie passen de lokale overheidsarchieven? 
De sector is zeer divers met uiteenlopende taken, expertises 
en culturen binnen de organisatie. Over informatiebeheer naar 
hybride instellingen die geen keuze willen of kunnen maken 
tot pure erfgoeddiensten. Ook het beleid heeft moeite met de 
spagaat waarin archieforganisaties zich bevinden. De wetgever 
heeft evenwel nood aan duidelijke categorieën. Aan het lidmaat-
schap van een bepaalde categorie kleeft niet alleen een duidelijk 
beeld maar ook toegang tot beleidsinstrumenten (en centen).
Binnen het Cultureel-Erfgoeddecreet kunnen lokale archieven 
kwaliteitslabels voor hun culturele werking aanvragen. De toet-
sing van deze werking gebeurt volgens dezelfde hoofdlijnen als 
voor de musea: herkennen en verzamelen, behouden en borgen, 
onderzoeken, presenteren en toeleiden en participeren. Vandaag 
zijn er zeventien erkende culturele archiefinstellingen waaron-
der zes lokale archieven. Ter vergelijking: 69 musea dragen een 
kwaliteitslabel. Het instrument is pas sinds 2009 van toepassing 
op archieven, wat het grote verschil deels verklaart. Daarnaast 
is de schaalgrootte van vele culturele archieven onvoldoende 
om een aanvraag in te dienen. Liggen de criteria te hoog voor 
de bestuurskracht van de lokale overheid?

Het lidmaatschap voor de stads- en gemeentearchieven is ech-
ter beperkt, zeker wanneer er financiële middelen aan worden 
gekoppeld. Zo worden er tussenschotten geplaatst wanneer het 
om regionale indeling gaat. Het Cultureel-Erfgoeddecreet stelt 
in artikel 48 dat de bijzaak de hoofdzaak volgt. Lokale archie-
finstellingen worden gedwongen om een keuze te maken. Welk 
lidmaatschap verkies je? Via de memorie van toelichting maakte 
de wetgever duidelijk dat er geen keuze is. De stadsarchieven 
behoren tot de bestuurlijk-administratieve categorie en het cul-
turele is de bijzaak.

De reacties op deze beeldvorming kunnen uiteenlopend zijn. 
Voor sommige stadsarchieven is dit een evidentie, sommige zul-
len trotsheid voelen. Maar bij stadsarchieven die zich op de cul-
turele taak toeleggen overheerst afwijzing en verontwaardiging. 

Hierbij werd voorbijgegaan aan de realiteit en de diversiteit van 
de sector.

Ondertussen geeft de administratie Kunsten en Erfgoed aan 
dat, naar de geest van het decreet, lokale archieven toch een 
aanvraag kunnen indienen. Zolang je als lokaal overheidsarchief 
kunt aantonen dat de culturele werking de hoofdzaak is, kan 
een regionale indeling aangevraagd worden. De inhoudelijke 
beoordeling voor de regionale uitstraling moet daarna natuurlijk 
nog gemaakt worden. Centrumsteden zijn ontslagen van deze 
eerste formele voorwaarde.

De criteria op basis waarvan de hoofdzaak van de bijzaak zal 
worden afgelijnd is op dit ogenblik nog niet duidelijk omschre-
ven. De plaats in het organogram geeft al een hint. Een blik op 
de plaats van de stads- en gemeentearchieven in het organo-
gram van de stad of lokaal bestuur geeft al meteen de diversiteit 
van de sector of de spagaat weer. Valt het archief onder de sec-
tor van de ondersteunende stafdiensten of de sector vrije tijd? 
De plaats in het organogram geeft deels de verwachtingen weer. 
Ten tweede kan er gekeken worden naar de reële tijdsbesteding 
van het personeel of de investeringen die onder de verantwoor-
delijkheid van het archief vallen. Aan de hand van deze criteria 
kun je duidelijker de hoofdzaak van de bijzaak onderscheiden.
In welke mate kunnen lokale overheidsarchieven een regionale 
rol opnemen? Laten we de (nieuwe) vijf functies uit het cultu-
reel erfgoeddecreet erbij nemen.

Herkennen en verzamelen omvat verschillende taken zoals pros-
pectie, registratie en waarderen. Naast het archief van de stad en 
OCMW die reeds inherent een culturele waarde hebben, nemen 
lokale overheidsarchieven een resem private archieven van uit-
eenlopende verenigingen of personen op: sport, podiumkunsten, 
socio-culturele, senioren, architecten, natuur, zorg, bedrijven, 
enz. Het stadsarchief Ieper beheert ondertussen 121 dergelijke 
archieven. Hiermee zijn we geen uitzondering. De uitstraling 
van deze collecties overstijgt veelal het lokale. Het archief van 
de Last Post Association, bijvoorbeeld. Dat is een vereniging uit 
Ieper, maar heeft duidelijk een internationale uitstraling.

Deze archieven worden op een adequate manier geborgd en 
behouden. De voorbije decennia hebben verschillende lokale 
overheden geïnvesteerd in aangepaste bewaarinfrastructuur. Uit 
de publicatie Focus op depots van FARO blijkt dat het mediane 
bouwjaar van het depot van de niet-landelijke erkende archief-
instellingen 2006 is. De helft geeft aan dat de capaciteit in grote 
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mate tot helemaal voldoet aan de vereisten. De kans dat je bij 
een erkende archiefinstelling een goed uitgerust depot vindt is 
natuurlijk groter dan bij een niet-erkende. Cijfermateriaal voor 
de stads- en gemeentearchieven ontbreken helaas.

Onderzoek faciliteren of zelf uitvoeren wordt als een groeiend 
pijnpunt aangevoeld. Slechts enkele instellingen hebben de 
mankracht, de juiste profielen en fondsen om op dit vlak enig 
beleid te ontwikkelen. Toch is onderzoek fundamenteel om de 
archieven te contextualiseren en toegankelijk te maken. Helaas 
verschijnen de resultaten van deze inspanningen doorgaans niet 
in artikels of bijdragen voor historische tijdschriften. De opge-
bouwde kennis verschijnt deels in inventarissen, archiefgidsen 
en bronnenuitgaven dat nieuw wetenschappelijk onderzoek kan 
initiëren.

Gebruikersonderzoek heeft uitgewezen dat vele onderzoekers 
op een inefficiënte wijze gebruik maken van archiefinventaris-
sen en online toegangen. Onderzoekers leggen hun specifieke 
onderzoeksvragen voor aan een archiefdienst, die hun de meest 
voor de hand liggende onderzoekpistes en mogelijke bronnen 
aanwijst. De onderzoeker wordt door de reference archivist op 
weg gezet, maar moet verder toch nog zijn weg zoeken met 
behulp van het bestaande instrumentarium. Op die manier ini-
tieert de archiefdienst met zijn wetenschappelijke expertise en 
kennis verder wetenschappelijk onderzoek door heemkundigen, 
historici en andere onderzoekers.

De band tussen heemkundige en historische kringen en stads- 
en gemeentearchieven is doorgaans wel sterk, waarbij de archi-
varis veelal participeert als onderzoeker of redacteur. Enkelen 
overstijgen bovendien het lokale.

Gestimuleerd door het succes van verschillende erfgoedprojec-
ten zetten stads- en gemeentearchieven meer in op de func-
tie presenteren en toeleiden. Het uitbouwen van succesvolle 
tentoonstellingen en beheren van verschillende sociale media 
behoort ondertussen tot de comfortzone van heel wat archie-
ven. Het toeleiden van de gebruiker naar de archiefbronnen is 
gediversifieerd. Naast de leeszaal zijn er verschillende digitale 
kanalen ontwikkeld. Een van de grote uitdagingen is het leren 

“ AAN HET LIDMAATSCHAP VAN EEN BEPAALDE CATEGORIE KLEEFT 
NIET ALLEEN EEN DUIDELIJK BEELD MAAR OOK TOEGANG TOT 
BELEIDSINSTRUMENTEN (EN CENTEN).
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omgaan met deze digitale kanalen en het gebruik van archief-
bronnen in de leeszaal verder te stimuleren. Dit betekent inzet-
ten op (historische) mediawijsheid door workshops aan te bie-
den over zoeken in digitale archiefbronnen, opzoeken van de 
geschiedenis van woningen, opmaken van een familiegeschie-
denis, enz.

Het bevolkingsonderzoek van FARO, Vlamingen en het Verleden, 
heeft het potentieel duidelijk aangetoond. De sterke interesse 
voor de geschiedenis van de eigen regio, straat, verenigingen 
of familie is een zegen voor de stads- en gemeentearchieven. 
Archieven zijn in staat om en antwoord te bieden op deze grote 
informatiebehoefte. Er is op dit ogenblik een te grote kloof tus-
sen vraag en aanbod. De wachttijd tussen een vraag stellen en 
een antwoord krijgen is groot en vergt veelal een interventie van 
de archivaris die moet doorverwijzen. De internationale regis-
tratiestandaarden zijn niet volledig aangepast aan de verwach-
tingen van een doorsnee gebruiker. Deze standaarden moeten 
in de toekomst aangevuld worden met andere normen voor 
beschrijven. De bouwvergunningen worden nu reeds als reeks 
perfect beschreven volgens de ISAD(G)- norm maar de dossiers 
worden beschreven in een andere niet-ISAD(G)-conforme struc-
tuur. De enorme uitdieping van het archief door het maken van 
detailtoegangen op bevolkingsregisters, schepenbankregisters, 
poorterslijsten, enz. zorgt voor een betere ontsluiting van het 
archief, maar stelt de sector voor heel wat uitdagingen op het 
vlak van registratienormen en het gecentraliseerd ontsluiten. 
Moeten we ons ooit de vraag stellen of en hoe we een omslag 
van document naar kennisbeheer kunnen maken? Of moeten 
we inzetten op het ontsluiten van de kennis en geschiedenis 
via Wikipedia?

In die zin is het jammer dat het idee van een eengemaakt 
archiefbeheersysteem nergens onderdak heeft gekregen. 
Het eengemaakt bibliotheeksysteem wordt getrokken door 
Cultuurconnect. Voorts ziet het er naar uit dat er een eenge-
maakt museaal collectiebeheersysteem ontwikkeld zal worden 
op basis van de ervaringen van Erfgoedinzicht en Erfgoedplus. 
Deze doelstelling, die in het actieplan Archieven 2020 — een 
innovatieagenda voor de archiefsector opgenomen was, zullen 
we als sector nog verder en beter moeten opvolgen.

De laatste functie die het Cultureel-erfgoeddecreet omschrijft 
is participatie. Door de sterke nabijheid van het archief bij de 
burger is participatie ons niet vreemd. De grote groep vrijwil-
ligers die soms onafhankelijk van het lokaal archief functione-
ren bieden ondersteuning voor alle functies. Verder staat een 
actieve inbreng van de burger steeds centraler. Een actieve par-
ticipatie met intens tweerichtingsverkeer tussen de samenleving 

en het archief, waarbij de burger ook als cocreator of coprodu-
cent betrokken wordt, is een ingrijpende uitdaging voor archie-
ven die lang van binnen naar buiten hebben gewerkt. Toch zijn 
we er al mee bezig. Concepten zoals vrije toegankelijkheid en 
het (her)gebruik van culturele bronnen zijn doorgedrongen. De 
archiefsector doet bij de collectieopbouw een beroep op pri-
véverzamelaars en/of burgers of roept mensen op om foto’s uit 
de oude doos of wat ze zelf als geschiedenis beschouwen te 
delen of een plaats in de werking te geven.

Binnen de vijf functies van het Cultureel-erfgoeddecreet liggen 
voldoende uitdagingen voor de stads- en gemeentearchieven. 
Enkelen voeren deze taak op regionaal niveau uit en bereiden 
op dit ogenblik, met het oog op januari 2018, een nieuwe aan-
vraag voor.

Valt de bestuurlijk-administratieve werking dan nog te verzoe-
nen met de culturele? Voor de uitvoering van beide hoofdta-
ken zijn verschillende expertises vereist. Hierin ligt de grote uit-
daging voor de stads- en gemeentearchieven. Door de kleine 
schaalgrootte van een doorsnee Vlaamse stad of gemeente 
zijn archiefdiensten de facto eenmans- of eenvrouwsdien-
sten. De archivarissen en archiefmedewerkers zijn dan ook 
generalisten, terwijl de specialisatie in andere archiefsectoren 
al lang zijn intrede heeft gedaan. Beide functies op een vol-
doende hoog niveau uitvoeren is een onhaalbare doelstelling. 
Schaalvergroting via fusies of intergemeentelijke samenwerkin-
gen vormen een deel van de oplossing.

Onze persoonlijke ervaring leert ons dat beide hoofdtaken bin-
nen onze organisatie elkaar versterken en onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn. Zonder zorg te dragen voor de bestuur-
lijk-administratieve werking werk je niet aan de uitbouw van de 
collectie of kun je niet de gedeelde vruchten van digitalisering 
plukken. De opgebouwde kennis op het vlak van digitaal archief-
beheer dragen we bovendien ook uit naar alle verenigingen in de 
regio. Kiezen zou in ons geval verliezen zijn. En wat ons betreft, 
vormen beide taken de hoofdzaak.

Stads- en gemeentearchieven hebben bij de uitwerking van 
het Cultureel-erfgoeddecreet de kans verkeken om hun stem 
te laten horen. We bemerken een gebrek aan gezamenlijk lobby-
werk en belangenbehartiging voor de culturele archiefwerking. 
Er is op dit ogenblik nog geen onderkomen voor de culturele 
werking van stads- en gemeentearchieven bij de verschillende 
steunpunten of beroepsverenigingen. Hierdoor wordt bij beleid 
en administratie de indruk gewekt dat er maar één hoofdzaak 
is, namelijk bestuurlijk-administratieve werking. 

“ GEBRUIKERSONDERZOEK HEEFT UITGEWEZEN DAT VELE 
ONDERZOEKERS OP EEN INEFFICIëNTE WIJZE GEBRUIK MAKEN 
VAN ARCHIEFINVENTARISSEN EN ONLINE TOEGANGEN.
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