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Het Archief en Museum voor het 
Vlaams leven te Brussel (AMVB) 
wil het verdwijnend collec-
tief geheugen van de Brusselse 
Vlaming in de grootstedelijke 
samenleving (her-)ontdekken als 
onuitputtelijke bron van genoegen 
en educatie. Vrijwilligers Gemma 
en Jef steken de archivaris een 
handje toe.

Jullie werken als vrijwilligers bij het AMVB, wat 
is jullie motivatie? 
Gemma: De viering negentig jaar Vlaamse Club 
in Brussel leidde ons naar de overzichtsten-
toonstelling van de geschiedenis en werking 
van deze vereniging in het AMVB. De tentoon-
stelling was niet alleen mooi maar werd ook 
heel boeiend dankzij de goed bewaarde en 
interessante documenten die het AMVB in zijn 
archieven bewaarde. Als erfgoedvrijwilliger-
ster heb ik ervaren dat archiveren en bewaren 
een niet zo eenvoudige klus is. In het AMVB 
werd dit alles met zoveel professionaliteit en 
enthousiasme gedaan. Het jeukte om hier ook 
een handje te komen uitsteken en mij te laten 
inwijden in het bewaren en archiveren van cul-
tureel erfgoed.

Wat is jullie opdracht en hoe vullen jullie die 
in?
We stellen ons ten dienst van het AMVB. Dit 
kan het verplaatsen van dozen zijn, uitpakken 
van documenten, verwijderen van overbodig 
materiaal, verpakken van de documenten in 
zuurvrije verpakking, nummeren, plaatsen in 
de archiefrekken. Steeds onder de deskundige 
leiding van de archivaris. In de toekomst, 2016, 
plannen we ook een dubbele jubileumviering 
van 560 jaar rederijkerskamer De Lelieblomme, 
waaronder de Noordstar resorteert, die dan zelf 
145 jaar bestaat. De opdrachten hieromtrent 
moeten nog uitgewerkt worden.

Wat maakt jullie team zo uniek?
We zijn beiden erg onbevangen en leergierig. 
Geen werkje is ons te min en graag laten we 
ons op een prettige manier instrueren en genie-
ten we van het opbouwen van nieuwe kennis 
en vaardigheid. We genieten van het concreet 
ontdekken van het verleden. Het leert ons de 
huidige samenleving beter te begrijpen. En 
tevens zijn we overtuigd van het belang om 
met inzicht, omzichtigheid en neutraliteit de 
objecten uit het verleden aan de volgende 
generaties door te geven.

Welke achtergrond hebben jullie? 
Professioneel hebben we beiden een totaal 
andere achtergrond. Jef heeft een technische 
en commerciële loopbaan achter de rug in de 
voedingsindustrie. Ik ben werkzaam geweest in 
de gezondheidssector. Sinds onze jeugd heb-
ben we beiden wel een grote passie voor kunst, 
cultuur en geschiedenis.

Bekijken jullie archieven en hun werking 
anders na deze ervaring? 
Dat archieven belangrijk zijn daar zijn we ons 
steeds van bewust geweest. Hoe zo een archief 
wordt aangelegd en beheerd heeft ons steeds 
geïntrigeerd. 

Het AMVB heeft ons aangenaam verrast met 
zijn mooie archief, de grote professionaliteit, 
het enthousiasme en de vriendelijkheid van het 
personeel. Zij weten dit archief op een deskun-
dige manier aan de volgende generaties door 
te geven. Het aantrekkelijk voor te stellen aan 
het hedendaags publiek. Een duidelijk bewijs 
dat archieven nuttig zijn voor de maatschappij 
en helemaal niet saai of oubollig. 

“WE ZIJN BEIDEN ERG 
ONBEVANGEN EN 
LEERGIERIG. GEEN WERKJE 
IS ONS TE MIN.”
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