Verslag opstartvergadering werkgroep archiefbeheer 19 januari 2019
Aanwezig: Hugo Schoevaerts, Jean-Marie Verhulst, Louis Leten, Willy Schoevaerts, Erik Heymans, Willy
Sevenants, Ann Peeters, Stijn Simons, Wouter Vanderbist, Lydia Keurvels, Felix Goossens.
Verontschuldigd: Pol Hessels, Huub Van der Steld
Met een begeleiding van een PowerPoint presentatie (zie bijlage) werd door Felix een voorstel van archivering
geformuleerd om tot een analoog archiveringssysteem te komen. Een basis waarop verder kan gebouwd en
verbouwd worden.
Vooreerst werd er een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de opbouw van een archief en anderzijds de
uitbouw van een bibliotheek. Onder bibliotheek verstaat men boeken en tijdschriften, geen documenten.
Het archief is ingedeeld in 15 grote blokken (indelingen). Te beginnen met een blok ‘Algemeen’ waarin
documenten terug te vinden zijn die expliciet betrekking hebben op Groot-Kampenhout. De andere 14
blokken, indelingen of items, (zoals men het wenst te noemen) worden per deelgemeente aangemaakt, zoals
Kampenhout, Relst (wordt afzonderlijk van Kampenhout behandeld wegens toch al een uitgebreid archief),
Buken, Nederokkerzeel en Berg. Deze blokken, indelingen of items zijn in een kader gegoten.
Een kader dat bestaat uit onderwerpen van:
- Het sociaal-economisch aspect
- Het sociaal-geschiedkundig aspect
- Het politiek-administratief aspect
- De Kerkgeschiedenis (eveneens per parochie, ook inbegrepen de parochie Beneden-Veltem en HaachtStatie)
- Het aspect onderwijs
- Het aspect Verenigingsleven en dorpsfiguren
- Het culturele en gemeentelijk aspect
- Het alledaagse leven
- De families
- De cartografie
- Tekeningen
- Foto’s
- Monumenten (erfgoedcommissie en historische gebouwen)
- Documenten die betrekking hebben op andere gemeenten
Ieder aspect van dit kader heeft talrijke onderverdelingen, die in een aparte file naar de leden zal worden
toegezonden.
Maar dit voorgesteld systeem betekent niet dat deze wijze van archivering, de bijbel is en in deze optiek is er
voldoende opportuniteit aanwezig in de groep om het systeem van de nodige op- en aanmerkingen te
voorzien, zodat we na een aantal gerichte vergaderingen tot een werkbare consensus kunnen komen.
Na de ppt-voorstelling werd het digitaal aspect even aangehaald. Een meer dan terecht agendapunt dat in de
volgende archief-vergaderingen met de nodige ruimte en aandacht zal behandeld worden. Ook daarin moeten
we tot een consensus komen, zodat het analoog systeem gelijktijdig kan aangevuld worden met het digitaal
systeem. Een oogopslag leert ons dat dit samengaan analoog-digitaal, geen utopie is, gezien een aantal
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computerexperts die zich in de groep bevinden.
Als afsluiter toonde Felix zijn inventarisseringswijze van de opslag van wat er zich in de bibliotheek van de
Heemkring bevindt. Later zal dit ook één van de agendapunten worden.
Volgende vergadering werkgroep archiefbeheer zal plaatsvinden in het zaaltje van de bibliotheek op
zaterdag 23 maart om 10.30 uur.

Verslaggever,
Felix Goossens
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