
 Carine Goossens

“ Ik was verkocht,  
voor de rest van mijn leven, vrees ik”

 geboren  in Eeklo op  
14 februari 1961

  werkt sinds september 
2004 bij het gemeente-
archief van Beveren

 Eerste baan: leerkracht 
geschiedenis en maat-
schappelijke vorming a.i. 

 Hobby’s: lezen, schrijven, 
reizen, fietsen, zwemmen 
en alle uitingen van cul-
tuur ontdekken, praten 
met mensen

 Inspiratie: de mens giste-
ren, vandaag én morgen

carine goossens

Hoe ben je in de archiefsector beland?
Al van toen ik nog in de basisschool zat, 
droomde ik ervan om archivaris te wor-
den. Hoewel ik betwijfel of ik toen de 
term al kende. Het was mijn vader die 
me liet kennismaken met archief: notu-
len, patrimoniumregisters, journalen en 
manualen van inkomsten en uitgaven, … 
Hij was toen pas verkozen tot ontvan-
ger-griffier van enkele kleine polders 
en verzamelde de archieven van zijn 
voorgangers om ze over te maken aan 
het Rijksarchief. Hij liet me perkament 
strelen, handgeschept papier voelen, 
stukjes tekst lezen, sierlijke handschrif-
ten bewonderen én die kenmerkende 
geur opsnuiven. Ik was verkocht, voor 
de rest van mijn leven, vrees ik. Na mijn 
studies geschiedenis aan de universiteit 
van Gent rolde ik snel het onderwijs in. 
Later werkte ik nog in de sociaal-cultu-
rele sector en in het vertaalbureau van 
mijn echtgenoot. Maar het archief liet 
me niet los en uiteindelijk werd de roep 
te sterk. In 2000 schreef ik me in aan de 
VUB voor de opleiding Archivistiek en 
Hedendaags Documentbeheer. Daarna 
kon ik niet meer terug. 

waar werk je nu? En wat houdt jouw 
baan in? 
Tijdens mijn opleiding archivistiek liep ik 
stage in Beveren. Ik ben er achteraf ‘blij-
ven plakken’, eerst als deeltijds archiva-
ris van het familiearchief de Bergeyck 
op het kasteel Cortewalle, vanaf 2004 
als gemeentearchivaris en sinds vorig 
jaar ook als verantwoordelijke van het 
OCMW-archief. Na al die jaren is mijn 
baan nog steeds boeiend, opwindend 
en uitdagend. Ik probeer mijn tijd zo 
accuraat mogelijk te verdelen over mijn 
drie werkplekken.

Met welke thema’s ben je beroepsmatig 
veel bezig? 
Samen met een team van vijf gedre-
ven medewerkers rol ik in het OCMW 
momenteel de procedures van over-
dracht, consulteren en vernietigen uit, in 
het gemeentearchief werken we volop 
aan het inventariseren en de selectie 
voor vernietiging. Alle depots puilen 
uit. Om het ritme van de overdrachten 
te kunnen bijhouden, moeten we elk 

jaar gemiddeld zo’n 200 lopende meter 
afvoeren. Voor zowel het OCMW als de 
gemeentelijke administratie bouw ik 
samen met de kwaliteitscoördinator aan 
nieuwe mappenstructuren ter voorbe-
reiding van een digitaal depot. Op het 
kasteel Cortewalle ontmoet ik dan weer 
mijn vele trouwe vrienden uit de familie 
de Bergeyck. Samen met mijn erfgoed-
collega organiseer ik af en toe een 
publieksevenement. 

Hoe ziet een werkdag er voor jou uit? 
‘s Ochtends begin ik met het beant-
woorden van mails. Vaak start om 10.00 
u. een overleg met andere diensten. Af 
en toe ga ik in de middagpauze zwem-
men, maar meestal probeer ik al enkele 
opdrachten te behandelen die uit het 
voormiddagoverleg zijn gevloeid. 
’s Namiddags werk ik aan dossiers of 
mappenstructuren. Dinsdagnamiddag is 
voorbehouden voor de collega’s: de ene 
week voor het teamoverleg, de andere 
week om hun specifieke opdrachten en 
taken inhoudelijk te bespreken.

welke ambities koester je? 
Het beheer van de archieven en de 
museale collecties van gemeente en 
OCMW helemaal op punt zetten en 
onderbrengen in voldoende ruime en 
klimatologisch verantwoorde depots. 
Wellicht wordt nog dit jaar de eerste 
steen gelegd van een nieuw administra-
tief centrum waarin ook de archieven 
onderdak krijgen. Het kunstpatrimonium 
verhuist volgend jaar naar een nieuw 
depot in het gerestaureerde kasteel 
Hof ter Welle. Dat wordt in Beveren 
de nieuwe draaischijf van de erfgoed-
werking. 
Ten slotte wil ik de procedure van het 
digitaal archiveren helemaal afronden, 
inclusief een duurzame oplossing voor 
de permanente bewaring. Hallo DAV? 

Hoe zie je het beroep van archivaris 
evolueren? 
De archivaris is vandaag een allround 
informatiebeheerder. Hoewel ik per-
soonlijk heel veel houd van de beide 
poten van het vak, het statische én het 
dynamische, vrees ik dat het beroep 
in de toekomst noodgedwongen zal 

worden opgesplitst. Beide aspecten ver-
eisen immers een steeds hoger speci-
alisatieniveau. Ergens vrees ik dat het 
culturele luik hiervan het slachtoffer 
zal worden, hoewel ik mezelf tegen alle 
vormen van doemdenkerij probeer te 
verzetten. 

(Ter gelegenheid van Nachten van 
Cortewalle 2015)
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