
archieF- en onderzoekScentruM 
Voor VrouwenGeSchiedeniS

 80 à 100 leeszaalbezoeken 
per jaar en ca. 100 infor-
matievragen via mail of 
telefoon.

 Collectie: 155 archieven 
(ca. 700 m.), 3787 boeken, 
1345 tijdschrifttitels, 2500 
(ingevoerde) foto’s, 1500 
affiches

 Topstuk: De affiche “A tra-
vail égal, salaire égal” is 
een stuk van een ‘topmani-
festatie’. Verspreid in 1966 
door Union des femmes 
tijdens de vrouwenstaking 
bij fN Herstal.

  Ons lievelingsstuk: de 
typemachine waarop Marie 
Denis de eerste versie van 
Het rode boekje van de 
vrouw(en) schreef, een his-
torische sensatie!

 leukste compliment ooit 
gekregen: Een doosje pra-
lines van twee lezers die 
speciaal terugkwamen 
omdat ze in geen enkele 
bib/archief zo goed gehol-
pen waren als bij ons.

“ Ze heeft haar man kunnen behouden 
dank zij deze mooie hemden die altijd 
wit blijven!” 

Het Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis

wanneer werd het Archief- 
en Onderzoekscentrum voor 
Vrouwengeschiedenis opgericht? 
Het centrum zag het licht in 1995 
onder impuls van toenmalig minister 
voor Gelijke kansen, Miet Smet. Eerder 
onderzoek in haar opdracht had dui-
delijk gemaakt dat er nood was aan 
een centrum dat zich toelegde op de 
bewaring van de archieven van de vrou-
wenbeweging. Daarom nodigde Smet 
experten gendergeschiedenis van ver-
schillende universiteiten uit om een vzw 
op te richten: het AVG-Carhif. 

Het centrum kreeg ruimte in het 
Amazonegebouw in Brussel waar twee 
archivarissen, één Nederlandstalige en 
één Franstalige, halftijds aan de slag kon-
den gaan.

wat is jullie opdracht en hoe vullen jul-
lie die in?
Het AVG bewaart en ontsluit archie-
ven en andere erfgoed in verband met 
de vrouwenbeweging en de geschie-
denis van de vrouwenemancipatie in 
België. Het accent ligt op niet-zuilge-
bonden vrouwenbewegingen vanaf het 
einde van de 19e eeuw. Daarnaast ver-
richt het AVG wetenschappelijk onder-
zoek naar vrouwen- en gendergeschie-
denis. Via het Belgisch Forum voor 
Gendergeschiedenis stimuleert het cen-
trum ook het onderling contact tussen 
onderzoekers in dit domein. 

We zetten de collecties en het onder-
zoek in de schijnwerpers via tentoon-
stellingen, publicaties, didactisch mate-
riaal enzovoort. Zo laten we een breed 
publiek proeven van gendergeschiede-
nis en de geschiedenis van de vrou-
wenbeweging. Onze lievelingsstuk van 
de collectie is een historische sensa-
tie: de typemachine waarop Belgische 
feministe en schrijfster Marie Denis 
(1920 -2006) de eerste versie van ‘Le 
petit livre rouge des femmes’ schreef. 
Vrouwen analyseerden er hun situatie 

en drukten er hun verzuchtingen uit. 
Sarcasme kwam vaak aan bod door de 
bestaande reclame in het belachelijke te 
trekken: “kijk hoe gelukkig deze vrouw 
is! Ze heeft haar man kunnen behouden 
dank zij deze mooie hemden die altijd 
wit blijven!” Ook het manifest van het 
feminisme van de jaren 1970 in België is 
een eyecatcher in onze collectie.

De voorbije paar jaar werkten we een 
mooie reeks didactische instrumen-
ten uit. We ontwikkelden een website 
over het feminisme van de jaren 1970 
en een interactieve module: ‘Jongens 
en meisjes, duik in het verleden’, 
die leerlingen van de laatste graad van 
het secundair onderwijs spelenderwijs 
laat kennismaken met de geschiede-
nis van genderstereo typeringen. Deze 
module kun je bekijken op www.gender-
geschiedenis.be. We hebben ook een 
handboek uitgewerkt met modellessen 
gendergeschiedenis over de Oudheid en 
de middeleeuwen. Helaas is die enkel in  
het Frans beschikbaar.

welke ambities willen jullie als team 
nog graag verwezenlijken? 
Onze ambitie is om dit jaar een ency-
clopedie over de vrouwengeschiede-
nis in België van de 19e en 20ste eeuw 
online te brengen. We zijn ook van plan 
om een grondige zoektocht op touw 
te zetten naar het archief van Belgisch 
feministe Marthe Boël die voorzitster 
was van de nationale en internationale 
vrouwenraad. Haar archief werd aan 
het begin van de Tweede Wereldoorlog 
door de Duitse bezetter uit haar kantoor 
geroofd en is sindsdien spoorloos. Dan 
hebben we natuurlijk ook meer techni-
sche plannen zoals de ontsluiting van de 
collecties waarbij de inventarisatie van 
enkele grote archiefbestanden in 2016 
voorrang krijgen, bijkomende depot-
ruimte in gebruik nemen en nieuwe soft-
ware aanschaffen om de  
collecties te ontsluiten.
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V.l.n.r. Claudine Marissal, Els Flour, Barbara Slautsky (inmiddels opgevolgd door Valentine 
Castel) en Marie Kympers.

wat maakt jullie team zo uniek?
Met ons klein vierkoppig team aarzelen we 
niet om nogal grote projecten op te zetten. 
Dat betekent meteen dat iedereen mee-
werkt aan het hele proces. Het begint al bij 
het collectiewerk, waar iedereen de ontslui-
ting van archieven, boeken, foto’s en zelfs 
affiches opneemt. Ook de publieksprojec-
ten zijn teamwerk. Medewerkers bij het AVG 
verkennen dus alle verschillende facetten van 
erfgoedwerk: het schrijven van projectaan-
vragen, financiële verantwoording en admi-
nistratie. 

Hoe zou je de teamspirit omschrijven? 
De sfeer is erg goed in ons kleine bureau. We 
hebben onlangs een gezamenlijke koffiepauze 
ingevoerd om tijd te maken voor een babbel 
tussendoor om even te ontspannen. Intensief 
samenwerken aan een groot project zoals aan 
een tentoonstelling, versterkt ons teamgeest 
ook. Wat we fijn vinden, is dat we niet alleen 
in het Amazonegebouw zijn, maar dat er ook 
collega’s van andere organisaties werken, dat 
vergroot onze contactengroep 

welke achtergrond hebben de teamleden?
Drie van de huidige vier teamleden zijn 
geschiedkundigen, van wie één een docto-
raat behaalde en twee een master archivistiek 
volgden. Het vierde teamlid is bibliothecaris-
documentalist. 

welke eigenschappen, vaardigheden of inte-
resses zijn cruciaal om in dit team te functi-
oneren?
Hoe vreemd het ook mag klinken, is interesse 
in vrouwen- en gendergeschiedenis geen 
must om te beginnen, het is een interesse 
die zich al doende mag ontwikkelen. Wel 
essentieel is een goede passieve kennis van 
het Frans. Ook belangrijk is de motivatie en 
de capaciteit om zelfstandig en gestructu-
reerd te werken. Lezers willen helpen en met 
ze mee willen denken is een vaardigheid die 
we moeten bezitten. En dat lijkt wel te luk-
ken want twee lezers kwamen eens speciaal 
terug met een doos pralines omdat ze in geen 
enkele andere bibliotheek of archief zo goed 
waren geholpen als bij ons. 
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