
De archivaris

Een oudere man die in de uithoek van een kantoor omringd wordt door stapels 
papier. Gehuld in een stofjas, met een fichebak binnen handbereik en in zijn 
schaduw een paar rijzige dossierkasten. Het is het klassieke beeld van de 
archivaris die dankzij de Jomme Dockx’en van deze wereld tot op vandaag 
op het collectieve netvlies gebrand blijft. Als men toevallig al weet wat een 
archivaris is, dan blijft de eigenlijke opdracht van archivaris vaak nog een 
mysterie. Daarom blazen wij er voor u even het stof van af.

Een archivaris staat in voor het verzamelen, bewaren en toegankelijk maken 
van archieven. Zonder archief geen archivaris en dus begint het werk met de 
acquisitie of het verwerven van archieven. Soms worden die ons spontaan 
aangeboden. Voor andere nemen we contact op met personen of organisaties 
die door hun activiteiten informatie hebben bijeengebracht. Vaak leidt dat tot 
een overdracht.
Eenmaal in het ADVN worden de archieven voorbereid voor een langdurige 
bewaring. Met het oog op een optimale conservatie worden de stukken verdeeld 
over de collecties archief (documenten), bibliotheek (boeken en tijdschriften) 
en beeld&geluid (film- en geluidsbanden, foto’s, affiches, voorwerpen enz.). In 
het proces van ‘schoning’ worden dubbels en schadelijke elementen (roestende 
nietjes of paperclips) verwijderd. Ten slotte herverpakken we de stukken in 
zuurvrije mappen en dozen.
De kroon op het werk is de ordening en beschrijving van de archieven. Hoewel 
alle stukken door onze handen passeren, worden ze steeds vaker in grotere gehelen omschreven. Op die manier kunnen we meer archieven sneller beschikbaar maken. De beschrijving 
van archieven, tijdschriften, boeken en audiovisueel materiaal wordt ondergebracht in databanken. Langs die wegen willen we geïnteresseerden gidsen naar boeiende historische 
informatiebronnen. Bronnen die dankzij digitalisering ook steeds vaker online beschikbaar zijn.

Door die digitalisering lijkt de archivaris van vandaag nog amper op de archivaris die 80 jaar eerder in dit kantoor van de VTB werkte.

De VTB-burelen aan de Antwerpse Paardenmarkt, jaren 1920 [VQT5]. 


