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Joost Depuydt:

“Ik voelde me al snel thuis in het archief”
Hoe ben je in de archiefsector beland? 
Ik werkte al jaren in de wetenschappelijke 
bibliotheeksector (Universiteitsbibliotheek 
Leuven en Short Title Catalogus Vlaanderen). 
Eind 2006 was ik op zoek naar een nieuwe 
uitdaging. Ik deed mee aan een selectie voor 
een job in de Erfgoedbibliotheek in Antwerpen. 
Rond die tijd zocht ook het FelixArchief 
(Stadsarchief Antwerpen) een nieuwe kracht 
en zo vonden ze mij in de werfreserve van de 
stad. De archief- en bibliotheeksector leken 
aanvankelijk twee erg verschillende werelden, 
maar ik voelde me al snel thuis in het archief.

In hoeverre hebben je studies je voorbereid 
op je huidige job? 
Als licentiaat geschiedenis heb ik een goede 
basiskennis meegekregen om in het histo-
rische bedrijf van een stadsarchief mee te 
draaien. Mijn bijkomende Master in Combined 
Historical Studies (The Renaissance) leerde me 
vooral aandacht te hebben voor beeldmateri-
aal als historische bron. Niet toevallig ben ik in 
het archief verantwoordelijk voor de topogra-
fisch-historische atlas. Die bevat losse stukken 
beeldmateriaal die niet uit een archiefcontext 
komen, maar de geschiedenis van de stad wel 
mooi kunnen illustreren.

wat heb je al kunnen verwezenlijken? 
In het stadsarchief ben ik erin geslaagd om de 
ruim 13.000 stukken van de topografisch-histo-
rische atlas (vroegere collectie ‘Iconografie’) te 
laten hernummeren en individueel te laten her-

verpakken. De helft van deze stukken is intus-
sen ook digitaal beschikbaar. Daarnaast zijn we 
nog volop bezig om deze stukken ook allemaal 
opnieuw te beschrijven.

Daarnaast ben ik vooral trots dat we met 
de organisatie van de 26th International 
Conference on the History of Cartography 
(ICHC 2015: www.ichc2015.be) het kruim van 
de internationale specialisten terzake deze 
zomer (12-17 juli) naar Antwerpen konden halen. 

Maar wat misschien nog belangrijker is: het 
congres is de aanleiding voor niet minder dan 
vijf tentoonstellingen en een webtentoonstel-
ling waar het brede publiek kennis kan maken 
met aspecten van de geschiedenis van de car-
tografie. Jarenlang netwerken resulteerde in 
een mooie samenwerking tussen het MAS, het 
Museum Plantin-Moretus, het Rockoxhuis, de 
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, de 
Universiteitsbibliotheek Antwerpen en het 
FelixArchief. 

Hoe zie je de sector in de toekomst evolueren? 
De digitalisering van de archiefsector zal alleen 
maar aan belang winnen. In het FelixArchief 
was 2014 een keerpunt: voor het eerst is het 
aantal fysieke bezoekers gedaald, ten voordele 
van het aantal digitale raadplegingen. Enerzijds 
neemt de instroom van ‘digital born’ archie-
ven alsmaar toe, anderzijds worden papieren 
archiefcollecties heel gericht gedigitaliseerd. 
Archiefbeschrijvingen zijn ook hoe langer hoe 
meer digitaal beschikbaar in specifieke archief-
beschrijvingsdatabanken. De inzet van vrijwil-
ligers en crowd-sourcingprojecten kunnen een 
belangrijke bijdrage leveren in dit beschrij-
vingswerk.

En hoe zou de VVBAD kunnen inspelen op die 
veranderingen? 
Door verder te doen waar ze goed in is: de 
belangen van de sector verdedigen en binnen 
de sector het uitwisselen van ervaringen sti-
muleren.

Tot slot, wat is je leukste archiefervaring? 
De (her)ontdekking van de oudste hand-
getekende stadsplattegrond van Antwerpen. 
Dankzij financiering van het fonds InBev-Baillet 
Latour zijn we erin geslaagd om de complexe 
restauratie van dit unieke stuk tot een goed 
einde te brengen. Deze plattegrond was als één 
van de hoogtepunten te bewonderen in de ten-
toonstelling ‘De stad getekend’ in het Museum 
Plantin-Moretus. 

“DE DIGITALISERING VAN DE 
ARCHIEFSECTOR zAL ALLEEN MAAR 
AAN BELANG WINNEN.”


