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1. Gelukkig Nieuwjaar ! 

 

De FAAD-stuurgroep wenst alle FAAD-leden een spetterend 2007 toe!  

 

2. Verenigingsnieuws 

 

In het huishoudelijk reglement van het FAAD (zie www.faad.be – geschiedenis – vernieuwing) werd 

vastgelegd dat de Stuurgroep een of meerdere leden van de Algemene Vergadering kan coöpteren 

als lid van de Stuurgroep. Deze regel werd opgenomen om er voor te zorgen dat de Stuurgroep 

voldoende ‘verjonging’ kent. Door regelmatig een pas afgestudeerde aan te trekken, houdt de 

Stuurgroep de link met de recent afgestudeerden levendig.  

Aan het begin van dit academiejaar werd aan Dieter Viaene, afgestudeerd in 2006 en intussen 

archivaris bij het stadsarchief van Mechelen, gevraagd om toe te treden tot de Stuurgroep. Dieter 

heeft intussen als gecoöpteerd lid al aan twee Stuurgroep-vergaderingen deelgenomen. 

 

3. Hernieuwde oproep invullen enquête 

 

Bij de eerste FAAD-PRAAT vonden jullie een heel korte enquête met enerzijds de vraag naar de 

mogelijke wijziging van je adresgegevens en anderzijds de vraag of je eventueel interesse had in 

het geven van cursussen.  Bijna 20% van de FAAD- leden beantwoordde deze enquête. Omdat we 

die response rate toch graag wat willen opdrijven, doen we hier nog een keer een oproep om het 

enquêteformulier terug te sturen. Waarschijnlijk hebben nogal wat mensen die niet in de databank 

met lesgevers opgenomen wilden worden en ook geen adreswijziging hoefden door te geven, de 

enquête om die reden niet teruggestuurd. We vingen ook geruchten op dat mensen die 

bijvoorbeeld door tijdsgebrek niet als lesgever kunnen fungeren, het vervelend vonden om het 

vakje ‘geen interesse’ te moeten aan kruisen. We willen er nogmaals op drukken dat ‘geen 

interesse’ geïnterpreteerd moet worden als ‘ik heb om allerhande redenen zoals bijvoorbeeld 

tijdsgebrek op dit moment geen interesse om opgenomen te worden in de lesgeversdatabank’.  

Aangezien deze zinsnede net iets te lang was voor het enquêteformulier werd dit afgekort tot ‘geen 

interesse’ ☺. FAAD-leden kunnen zich bij een verandering in hun situatie ook steeds laten 

registreren in of laten schrappen uit de lesgeversdatabank.  

 

Van de FAAD-leden die geen enquête instuurden,  weten we niet met zekerheid of we wel over een 

correct mailadres beschikken en of die mensen überhaupt nog geïnteresseerd zijn in het ontvangen 
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van de FAAD-PRAAT. Daarom deze oproep, het invullen van de enquête vergt echt maar een 

tweetal minuutjes. Mensen die geen enquêteformulier vinden bij deze mail, kunnen op beide oren 

slapen. Zij hebben ons al een teken van leven bezorgd na de eerste FAAD-PRAAT. 

Ook aan de mensen die de FAAD-PRAAT via de post ontvangen, willen we met aandrang vragen 

een ‘teken van leven’ te geven. Het makkelijkst is natuurlijk als je een mailadres doorgeeft. Kan dit 

niet, dan willen we uiteraard op eenvoudig verzoek de FAAD-PRAAT via de post blijven verzenden.  

Afgestudeerden waar we niets van horen, zullen we in de toekomst ook geen FAAD-berichtgeving 

via de post meer sturen. 

 

4. Databank lesgevers 

 

Tussen de kleine 20% FAAD-leden die de enquête al terugstuurde, waren er tien potentiële 

lesgevers. Deze mensen hebben zich misschien al afgevraagd waarom ze intussen niets meer van 

het FAAD hoorden. Jullie kennen allemaal het fenomeen van het spoorslags verdwijnen van de 

tandpijn eens je de afspraak bij de tandarts vastgelegd hebt….  We worden hier met hetzelfde 

fenomeen geconfronteerd. We kregen de laatste maanden geen oproepen voor lesgevers meer, 

zodat we ook nog niet als tussenpersoon konden optreden. Ongetwijfeld komt daar in de toekomst 

verandering in. 

 

5. Nieuws van de opleiding 

 

Vorig academiejaar (2005-2006) schreven 26 studenten voltijds in aan de opleiding. Sommigen 

daarvan stopten in de loop van het jaar, anderen opteerden ervoor wat meer tijd aan de 

verhandeling te besteden en namen een thesisjaar. Uiteindelijk studeerden 15 studenten af. Op 6 

december 2006 werd een plechtige proclamatie gehouden voor deze mensen.  

 

Voor dit academiejaar zijn er een behoorlijk aantal studenten ingeschreven. De opleiding 

Archivistiek zit duidelijk in de lift. Er zijn 32 studenten voltijds ingeschreven, een deeltijdse in het 

eerste jaar, een deeltijdse in het tweede jaar en twee mensen met creditcontracten voor een aantal 

vakken.  

Voor het voorbereidingsprogramma, bestaande uit vakken uit de geschiedenis die alle niet-

geschiedenisstudenten moeten afleggen vooraleer ze aan de opleiding Archivistiek kunnen 

beginnen, zijn vier mensen ingeschreven. Zij zullen in principe dus volgend academiejaar de Master 

Archivistiek volgen. 

 

6. Digitaal Archiefinitiatie(f): het eerste artikel! 

 

Martijn Vandenbroucke bijt de spits af, in wat hopelijk een lange nieuwe reeks zal worden. Hij doet 

dit met het artikel CONGLOMERAATSARCHIEVEN. Waarom een archief inderdaad een hoop papier 

kan zijn. 
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In dit eerste artikel wordt ingegaan op het begrip "conglomeraatsarchief". Deze term wordt vaak 

onzorgvuldig gehanteerd en de ontsluiting van een dergelijk archief vormt een uitdaging voor de 

beroepskennis van elke archivaris. In dit artikel wordt aan de hand van het archief van de 

Belgische Socialistische Partij een mogelijke aanpak toegelicht. Voor dit conglomeraatsarchief, 

waarin 11 archiefvormers werden onderscheiden, bleek het beter een pragmatische, beredeneerde 

werkwijze te hanteren dan strikt vast te houden aan het herkomst- en structuurbeginsel.  

Je vindt dit eerste artikel onder deze link: http://www.faad.be/alumni4.php   

 

Bij deze willen we iedereen ook uitnodigen om de pen ter hand te nemen en een volgend artikel te 

schrijven. De auteursrichtlijnen staan op: www.faad.be/files/auteursrichtlijnen.pdf 

 

7. FAAD-Studiedag 

 

Op zaterdag 10 maart organiseren we de jaarlijkse FAAD-studiedag. Deelname is uiteraard gratis 

maar we vragen wel je even aan te melden via mail bij kaat.knaepen@vub.ac.be en dit vóór 5 

maart 2007. De studiedag gaat door op de VUB – Campus Etterbeek – lokaal D0.05. 

Als thema werd dit jaar gekozen voor ‘acquisitieprofielen’. Het programma ziet er als volgt uit: 

 
9u30    onthaal met koffie 
 
10u-10u15   verwelkoming + inleidend woordje 
10u15-10u35  Lezing Peter van Assche (gemeentearchief Lubbeek)  
10u35-10u55   Lezing Mariet Calsius (Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel) 
10u55-11u15   Lezing Prof. dr. Jan Roegiers (Universiteitsarchief KULeuven) 
 
11u15-11u45    koffiepauze  
 
11u45-12u15 Lezing Christian van der Ven (Brabants Historisch Informatie Centrum  

's-Hertogenbosch  en voorzitter SNAAI) 
12u15-13u    discussie 
 

 

Ook dit jaar willen we iedereen de gelegenheid geven om na afloop van de studiedag samen nog 

iets te eten. Er wordt momenteel nog uitgekeken naar een geschikte locatie.  We gaan in ieder 

geval weer uit van een systeem zonder voorinschrijvingen. Iedereen kan de dag zelf dus beslissen 

of hij al dan niet deelneemt aan de lunch. 


