
“ In de archivistiek (her)ontdekte ik mijn 
voorliefde voor het creëren van structuur”
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1981 in Oostende (maar 
getogen in Bekegem)
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 Inspiratie: de relativiteit 
van ruimte en tijd
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Hoe ben je in de archiefsector beland?
Daar zit de NMBS voor iets tussen. 
Toen ik in september 2003 in Leuven 
afstudeerde als historicus twijfelde ik 
eindeloos tussen de opleiding archivis-
tiek in Brussel en de opleiding IBW in 
Antwerpen. Ik had tijdens mijn studies 
en vakantiejob een groeiende interesse 
voor beide vakgebieden ontwikkeld 
en in mijn vriendenkring hadden beide 
opties zeer overtuigende advocaten. 
Omdat ik bij de start van het academie-
jaar nog steeds niet was ingeschreven, 
besloot ik maar naar het station te gaan 
en de eerstvolgende trein te nemen die 
in de richting van Antwerpen of Brussel 
reed. Dat vanuit Leuven de kans op 
Brussel, en dus archivistiek, statistisch 
gezien groter was, had ik toen eigenlijk 
niet bedacht. De uitkomst van de groot-
ste gok uit mijn leven bleek wel de beste 
keuze. In de archivistiek (her)ontdekte 
ik mijn voorliefde voor het creëren van 
structuur, het scheppen van orde in 
chaos.

Waar werk je nu? En wat houdt jouw 
baan in?
Na de opleiding archivistiek werd ik 
meteen aangeworven op mijn stage-
plaats, het ADVN, waar ik nu, 14 jaar 
later, nog altijd aan de slag ben. Mijn 
eerste jaren op het ADVN kon ik nog 
voltijds besteden aan het inventariseren 
van archieven, maar sinds ik in 2012 aan-
gesteld werd als hoofdarchivaris komt 
er van inventarisatie niet veel meer in 
huis. In mijn huidig takenpakket ben 
ik betrokken bij quasi alle inhoudelijke 
aspecten van de werking, zodat mijn job 
gevarieerder is dan ooit. En hoewel er 
veel tijd opgaat aan beleid en overleg, 
probeer ik voor mezelf af en toe een 
concreet project te reserveren.

Met welke thema’s ben je beroepsmatig 
veel bezig?
Digitale toegankelijkheid, digitalise-
ring en digitale preservatie, maar ook 
websites, databanken of algemene ICT. 
Alles wat maar een beetje naar digi-
taal ruikt komt op mijn bord terecht. 
Daarnaast besteed ik veel tijd aan col-
lectieprofielen, collectiemobiliteit en 

herbestemming; recent aangevuld met 
het in het nieuwe erfgoeddecreet cen-
traal geplaatste concept van waarde-
ring. Een ander thema waar ik sinds kort 
veel aandacht voor heb is het zoge-
naamde ‘discriminatoir erfgoed’ of ‘duis-
ter erfgoed’, maar dat is voer voor een 
ander artikel.

Hoe ziet een werkdag er voor jou uit?
Net als de meeste mensen in deze 
rubriek begint en eindigt mijn dag met 
een pendeltocht, in mijn geval met een 
mentaal rustgevende combinatie van 
(plooi)fiets, trein en muziek. Daartussen 
vliegen de uren voorbij met het lezen 
en beantwoorden van mails, het over-
leggen met collega’s, het schrijven van 
nota’s en — het leukst van al — het ont-
vangen of bezoeken van (potentiële) 
overdragers van archief.

Welke ambities koester je?
Wat ik geleidelijk aan waar wil maken is 
in een internationale samenwerking de 
archieven van naar autonomie strevende 
organisaties, die vaker wel dan niet met 
vernietiging bedreigd zijn, in kaart te 
brengen en zo mogelijk veilig te stellen. 
Met de archiefprojecten van NISE, het 
internationaal platform van het ADVN, 
hebben we de voorbije jaren al belang-
rijke acties kunnen ondernemen, maar 
er is vanzelfsprekend nog een lange 
weg te gaan.

Volg je het internationale vakgebied 
op?
Langs mijn medewerking aan het onder-
tussen verdwenen Archiefforum van 
Eric Hennekam en de Archief 2.0 / 
ArchiefWiki community volgde ik al 
vroeg in mijn loopbaan de Nederlandse 
archiefsector van nabij op. Het inter-
nationale archiefcongres Archives with-
out Borders in Den Haag (een co-orga-
nisatie van de VVBAD en de KVAN) en 
de Europese archiefprojecten die ik voor 
NISE kon uitvoeren, verruimden mijn 
blikveld nog meer. Sindsdien probeer ik 
persoonlijk, via mijn lidmaatschap van 
de ICA of de deelname aan een interna-
tionaal congres, mijn kennis en netwerk 
verder te verrijken.

Wat is de meest voorkomende mis-
conceptie over je jobinhoud wanneer 
je mensen vertelt dat je werkt in een 
archief?
Dat archiefwerk stoffig, saai en nut-
teloos is. Maar iedere archivaris met 
wat werkervaring en verteltalent kan 
die waanbeelden met sprekend gemak 
doorprikken. 
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