
oud-voorzitter VVBad  
Johan Vannieuwenhuyse 
met pensioen

Sinds 1 april 2016 is Johan 
Vannieuwenhuyse met pen-
sioen. Johan trad in 1994 in 
dienst bij de Provincie West-
Vlaanderen – Archiefdienst. 
Voordien werkte hij als leer-
kracht en als wetenschap-
pelijk medewerker in het 
Stadsarchief Gent.

Johan studeerde in 1974 af 
als licentiaat Geschiedenis 
– richting Middeleeuwen 
aan de Universiteit Gent en 
startte zijn professionele 
carrière als geschiedenisle-
raar in het secundair onder-
wijs. Tijdens die periode 
deed hij ook gedurende elf 
maanden legerdienst in het 
Legerarchief in Brussel, met-
een zijn eerste kennisma-
king met de archievenwereld 
achter de schermen. Het was 
niet evident om een voltijdse 
job als geschiedenisleer-
kracht te vinden en dus zocht 
hij naar andere mogelijkhe-
den. Vanaf 1978 kon hij in 
het Stadsarchief Gent aan 
de slag als wetenschappelijk 
medewerker. Onder leiding 
van Johan Decavele leerde 
hij er de knepen van het 
archiefvak in al zijn aspecten: 
archiefoverdrachten organi-
seren, inventariseren, goed 
bewaren, ter beschikking 
stellen en publieksgericht 
werken.

Al die kennis nam Johan 
mee bij zijn overstap naar 
het archief van de Provincie 
West-Vlaanderen in 1994. 
Hij bouwde de Provinciale 
Archiefdienst en archiefwer-
king op vanaf nul. Hij werkte 
procedures uit voor archief-
overdrachten, bruiklenen en 
vernietigingen; organiseerde 
een leeszaalwerking; zette 
zich in voor de realisatie 
van een nieuw provinciaal 
archiefgebouw; coördineerde 
de archiefverhuis; bouwde 
een publiekswerking uit; ging 
van start met de vrijwilligers-
werking; enzovoort. Ook de 
archiefwerking naar de West-
Vlaamse lokale besturen toe 

is onder zijn impuls opge-
start.

Dankzij de inspanningen van 
Johan op het vlak van per-
soneel werkten er heel wat 
mensen voor lange of kor-
tere tijd bij de Archiefdienst. 
Startbanen, stagiairs, project-
medewerkers, vrijwilligers, 
jobstudenten kregen er de 
kans om kennis te maken met 
de diversiteit aan archief-
taken. Het vormen van een 
hecht team was één van 
zijn stokpaardjes. Belangrijk 
waren de projecten waarbij 
de volledige personeelsgroep 
samenwerkte en als team 
presteerde, zoals bijvoor-
beeld de tentoonstellingen 
of de grote archiefverhuis 
vanuit de Brugse binnenstad 
naar Sint-Andries.

Het belang dat Johan hechtte 
aan het doorgeven van ken-
nis en ervaring weerspiegelt 
zich ook in zijn engagemen-
ten aan de Bibliotheekschool 
Gent en aan de Provinciale 
School voor Bestuursrecht.

Johan stimuleerde het 
archiefoverleg en de samen-
werking tussen archiefdien-
sten. Vanuit die optiek heeft 
hij zich al vroeg geënga-
geerd binnen de Vlaamse 
Vereniging voor Bibliotheek, 
Archief & Documentatie 
(VVBAD vzw): achtereen-
volgens in de toenmalige 
werkgroep Gemeentearchief, 
in het bestuur van de sec-
tie Archief en Hedendaags 
Documentbeheer, als 
voorzitter van de sectie 
(1998-2006) en uiteinde-
lijk als algemeen VVBAD-
voorzitter (2007-2013). 

Onder zijn voorzitterschap 
ging Informatie aan Zee in 
het kursaal van Oostende 
van start, werd de Proeve van 
Vlaamse Archiefdecreet uit-
gewerkt en nam de VVBAD 
deel aan meerdere hoor-
zittingen in het Vlaams 
Parlement.

Vanuit datzelfde streven 
naar overleg en samen-
werking stond hij in West-
Vlaanderen mee aan de 
wieg van het West-Vlaamse 
ArchievenPlatform (WAP). Hij 
was achtereenvolgens secre-
taris en ondervoorzitter.

Daarnaast was Johan actief 
als onderzoeker en publicist. 
Zijn naam staat op archief-
inventarissen en op publi-
caties over de archivistiek 
in het algemeen, over het 
provinciaal archief en over de 
geschiedenis van de provin-
cie. Uit zijn pen vloeiden ook 
verslagen van studiedagen, 
boekbesprekingen, enzo-
voort. Via zijn lidmaatschap 
en momenteel als ondervoor-
zitter van het Genootschap 
voor Geschiedenis in Brugge 
bleef (en blijft) hij op histo-
risch vlak actief. 

Johan gaf op 24 maart 
een afscheidsfeestje in het 
Provinciaal Archiefgebouw in 
Sint-Andries, zijn — zoals hij 
zelf zei — professionele bio-
toop sinds 2003. 

We bedanken Johan voor 
de goede samenwerking en 
wensen hem en echtgenote 
Martine het allerbeste voor 
de komende jaren!

Isabelle Verheire
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