
CAVA
Sofie Vanobbergen, Vrije Universiteit Brussel

CAVA is het cultureel erfgoedcentrum en het archief van 
het vrijzinnig-humanisme in Vlaanderen en Brussel en van 
de Vrije universiteit Brussel. Het is zowel een collectie-
beherende instelling, een consultant voor de hedendaagse 
administratie, als een wetenschappelijk centrum voor de 
geschiedenis van het Vlaamse vrijzinnig-humanisme. 

Wanneer werd CAVA opgericht? 
Sinds 2012 werken het Centrum voor 
Vrijzinnig Humanistisch Erfgoed en het 
universiteitsarchief van de Vrije universiteit 
Brussel samen. Op 8 mei vorig jaar werd het 
Centrum voor Academische en Vrijzinnige 
Archieven (CAVA) officieel geopend.

Wat is jullie opdracht en hoe vullen jullie die 
in?
CAVA voert de vier basisfuncties (verzamelen, 
behoud en beheer, onderzoek en valorisatie) 
uit voor twee in elkaar overlopende erfgoed-
gemeenschappen: de Vlaamse vrijzinnig-huma-
nistische gemeenschap die geïnteresseerd is 
in de eigen geschiedenis en de academische 
gemeenschap die geïnteresseerd is in de histo-
riek van de VuB. We verwijzen leden van de erf-
goedgemeenschappen ook door naar andere 
archief- en erfgoedinstellingen.

Wat hebben jullie al kunnen verwezenlijken? 
Dé belangrijkste verwezenlijking is: enthou-
siasme bij de erfgoedgemeenschappen. Het 
toenemend aantal overdrachten en vragen 
van vrijzinnige organisaties en studentenkrin-
gen geeft duidelijk aan dat CAVA beantwoordt 
aan een reële nood. De reeks panelgesprek-
ken van vorig jaar leverde een schat aan infor-
matie op over de doorbraak van het vrijzinnig 
humanisme in Vlaanderen, die niet direct te 

vinden is in geschreven bronnen. Vrijzinnige 
boegbeelden vullen dat via interviews aan 

met hun getuigenissen. Als we praktische tips 
geven op een vorming ‘archiefbeheer’ of als 
de informatiebeheerders zien dat ze via ons 
scoremodel hun digitale maturiteit kunnen 
verbeteren, worden ze enthousiast. Het is ook 
motiverend dat de buitenwereld ons af en toe 
beloont. De beslissing van de Vlaamse minis-
ter van Cultuur om CAVA een kwaliteitslabel 
toe te kennen en de bronzen Bib Web Award 
van de Bibliotheekschool Gent voor onze 
Facebookpagina in de categorie E-Talage, bij-
voorbeeld.

Welke ambities willen jullie als team nog graag 
verwezenlijken? 
Een vaste waarde in de erfgoedsector wor-
den, ons extra profileren in Limburg en West-
Vlaanderen, een erfgoedgids, een onderzoeks-
agenda voor vrijzinnig-humanistisch erfgoed, 
een service pack voor archiefvormers, een 
congres, een workshop om verenigingen aan 
te zetten mee te doen aan Erfgoeddag, een 
digitaal depot en vooral: veel leuke activiteiten. 
Kortom: ambitie te over.

Wat maakt jullie team zo uniek?
De bonte mengeling van karakters en interes-
ses. Het gevoel voor humor. De vriendschap-
pelijke doch professionele (werk)sfeer. We zijn 
op elkaar afgestemd en kunnen altijd rekenen 
op elkaar.

Welke eigenschappen/vaardigheden/interes-
ses zijn cruciaal om in dit team te functione-
ren? 
Je moet openstaan voor nieuwigheden, voort-
durend bijleren en grenzen verleggen. Omdat 
we een klein team zijn is een grote mate van 
zelfstandigheid cruciaal en moet je van alle 
markten thuis zijn. Toch kan iedereen zich toe-
leggen op wat hem/haar boeit (valorisatie, 
behoud, digitaal archief, communicatie, onder-
zoek, enz.). Door de thematiek moet je wel een 
brede interesse hebben in het vrijzinnige en het 
academische landschap. 

“Dé BELANGRIJKSTE 
VERWEzENLIJKING 
IS: ENTHOuSIASME 
BIJ DE ERFGOED-
GEMEENSCHAPPEN.”

het CaVa-teaM Bestaat 
uit:

• Frank Scheelings: coördi-

nator

• Kaat Knaepen: behoud en 

beheer

• Lisa Dejonghe: verwerving

• Ward Vansteenkiste: duur-

zaam digitaal

• N.N.: onderzoek

• Sofie Vanobbergen: 

publiekswerking en com-

municatie

• Benny Box: mascotte 

papieren archief

• Betty Bit: mascotte digi-

taal archief

• Onze stagiaire Erika en 

Hannelore, onze jobstu-

dente. Onze vrijwilligers 

Abdou, Barbera, Caroline, 

Roel en Vanessa.
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