
Bij de archivaris op schoot:  
Willy Van de Vijver (Stadsarchief Mechelen) 

 
 
Willy Van de Vijver (39) is diensthoofd van het Mechelse Stadsarchief. In het kader van 
het project “Bij de archivaris op schoot” had FAAD-PRAAT een boeiend gesprek met deze 
sympathieke Gentenaar over het reilen en zeilen binnen een stadsarchief. 
 
Stel je moet kiezen tussen een job als algemeen rijksarchivaris van België of 
archivaris bij de Playboy Mansion? Wat kies je en waarom? 
 
Archivaris van de Playboy Mansion kan wel interessant zijn maar niet omwille van de 
reden die jij denkt, niet omwille van de dames. Hmm, de instelling of organisatie moet in 
ieder geval iets betekenen. Het moet boeiend zijn. Ik werk toch maar liever bij de 
overheid dan bij een privéorganisatie. Gewoon vanuit de idee van het leveren van een 
dienst of wederdienst aan de samenleving. Voor mij is dat belangrijk om er voldoening te 
kunnen uithalen: mensen helpen, iets betekenen in de gemeenschap, … Ik zou het er 
lastig mee hebben om alleen maar te moeten werken voor het winstideaal van een 
bedrijf of voor een organisatie waar ik niet volledig kan achterstaan. 
 
Conclusie: eigenlijk zou je met een kalender van de Playboy in je bureau bij het 
Rijksarchief moeten kunnen werken. 
 
Het mag wel meer dan een kalender zijn (lacht). In het Rijksarchief zullen ze ook wel 
erotica hebben. 
 
Hoe is je carrière tot nu toe verlopen? Ben je snel aan werk geraakt? 
 
Ik ben afgestudeerd als historicus in 1992 en twee jaar later als archivaris. Daarna was ik 
gedurende een klein jaar werkloos. In 1995 kon ik aan de slag als wetenschappelijk 
medewerker bij de VZW Maasland in Rekem. Het betrof algemeen cultureel werk: 
gidsenopleiding, onderzoek, boekje schrijven, coördinatie van archeologische 
opgravingen, ... Voor mij was dit een tijdelijke job, ik wou immers archivaris worden. Na 
omzwervingen als gemeente- en OCMW- archivaris te Halle en Sint-Pieters-Leeuw kwam 
ik uiteindelijk in het Stadsarchief Mechelen terecht. Sinds kort ben ik hier diensthoofd. 
 
Altijd een trapje hoger dus? 
 
Dat was mijn bedoeling: eerst als archivaris aan de bak komen en daarna steeds hoger 
mikken. Ik heb ook altijd het geluk gehad om op plaatsen te komen waar het 
gemeente/stadsbestuur aandacht had voor archief. Dat motiveert dan om zelf ook het 
onderste uit de kan te halen. In Halle en Sint-Pieters-Leeuw deed ik mijn basiskennis 
omtrent het functioneren van en binnen een gemeentebestuur op. Dat was heel nuttig als 
ik in Mechelen aankwam. Het Stadsarchief Mechelen was immers een gevestigd instituut. 
In zo’n geval zal een nieuwkomer zich meestal plooien naar het instituut in kwestie en de 
koers die decennialang aangehouden is. Dat is logisch maar niet altijd gezond. Ik vind 
het goed dat jonge archivarissen in het begin op verschillende plaatsen ervaringen 
opdoen en zich niet meteen vastpinnen. 
 
Is dat een tip die je meegeeft aan beginnende archivarissen? 
 
Ja, eigenlijk zou je in het begin een beetje moeten kunnen jobhoppen, in positieve zin 
dan.  
 
Anderzijds heb je ook beginners zoals ondergetekende die meteen ergens 
terecht komen waar ze zich heel goed voelen en voor de rest van hun carrière 
zouden kunnen blijven. 



 
Ja en voor sommige mensen is dat ook beter. Voor mij was het die eerste jaren goed om 
telkens in een andere omgeving terecht te komen. 
 
Dienstverlening is belangrijk voor jou. Heb je dan bewust voor een stadsarchief 
gekozen of ben je er meer ingerold? 
 
De eerste insteek was geschiedenis. Van kinds af aan wist ik dat ik iets met geschiedenis 
zou doen. Na die studies vroeg ik mij af hoe ik met dat diploma iets zinnigs moest 
aanvangen. Voor een wetenschappelijk carrière moest je al wat potten gebroken hebben 
en dat was niet het geval. Ik heb dan een opleiding Monumentenzorg aangevat maar dat 
was niet wat ik er van verwacht had. Dan ben ik via Johan Vannieuwenhuyse (toen nog 
werkzaam in het Stadsarchief Gent en nu archivaris van de provincie West-Vlaanderen) 
op het spoor van de opleiding Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer gekomen. 
Dat was ook een rationele keuze want in eerste instantie sprak het mij niet super aan. Ik 
had immers het klassieke beeld dat archieven nogal saai zijn. Als student geschiedenis 
heb je geen scherp zicht op wat een archief precies is. Je gaat er naar toe omdat je 
docent je daar heen stuurt. Het duurt vaak een tijd vooraleer je er je weg gevonden 
hebt. Als de eerste archiefervaringen niet al te positief zijn, bijvoorbeeld door een 
supersaai onderwerp of een onvriendelijk onthaal, heb je niet veel animo om meer met 
archief te gaan doen. 
 
Zou je het dan verplichten om in de bachelors elke student geschiedenis kennis 
te laten maken met een archief en de werking ervan? Misschien kan dit in het 
kader van een jobgericht vak waarin er bezoeken aan diverse instellingen op 
het programma staan: bibliotheek, archief, museum, …? 
 
In de heuristiek zou dit beter moeten ingewerkt worden. Dergelijk vak focust immers nog 
te veel op de informatiewaarde van de bronnen zelf en minder op de ontstaanscontext of 
hoe je er aan geraakt. Je leert er bijvoorbeeld niet hoe een archief functioneert of wat de 
principes van archivistiek zijn. Een werkbezoek aan een archief zou al niet slecht zijn. 
 
Zelfs binnen de opleiding Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer gebeurt 
dit veel te weinig. Vandaar dat we met de FAAD aan het intitiatief “Bij de 
archivaris op schoot” begonnen zijn. 
 
Ik kan me voorstellen dat ze zich niet willen vastpinnen op één bepaald type van archief. 
 
Daarom zullen we met dit initiatief ook verschillende types van archieven 
bezoeken: stadsarchief, thema-archief, rijksarchief, bedrijfsarchief, … Was je 
tevreden over de opleiding Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer in het 
algemeen? 
 
Ja, in de zin van dat het een initiatie is in een vak. De opleiding is echter te kort om het 
vak volledig te leren. Er waren ook verschillende zwakke punten. Daarbij gaat het hem 
niet zozeer over de hoofdvakken maar eerder de bijvakken. Zeker de informaticacursus 
was toen te basic en de behandelde software was al achterhaald. 
 
Het is wel belangrijk omdat er wordt nagedacht over de evolutie van de 
opleiding. Misschien zal het wel ingebed worden binnen de opleiding 
Geschiedenis. 
 
Ik weet niet of dat een goed idee is want dan sluit je het nog meer op. Op zich lijkt het 
mij wel de meest logische plaats om Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer in 
onder te brengen maar ik heb er mijn twijfels bij. 
 



Mijn mening is dat je het van twee kanten kan bekijken. Enerzijds vond ik dat 
zeker enkele jaren geleden de opleiding tot historicus te weinig jobgericht was. 
In die zin zou het niet slecht zijn om al meteen na je bachelors aan de opleiding 
tot archivaris en hedendaags documentbeheerder te kunnen beginnen. 
Anderzijds dreig je inderdaad opgesloten te worden binnen Geschiedenis. In 
ieder geval is de opleiding tot archivaris te kort nu en te weinig praktijkgericht. 
 
Misschien zou het een hardere richting moeten worden, met bijvoorbeeld veel meer 
aandacht voor digitale archiveringstechnieken. Ik denk dat je daardoor de jobkansen 
verhoogt. Zeker in Vlaanderen zul je immers binnen een organisatie alleen 
verantwoordelijk zijn voor het pakket informatie- en documentbeheer. Dan zou je toch 
steviger in je schoenen moeten staan dan vandaag bij het merendeel van de 
archivarissen het geval is. Nu moeten we vertrouwen op de paar specialisten binnen onze 
sector en zelf hebben we vaak te weinig tijd om tijdens de job grondig bij te scholen. Als 
archivaris, zeker bij de lokale overheden, moet je generalist zijn. Je wordt ook zwaar 
belast door het hele erfgoedgebeuren. Daardoor is er nog minder tijd om met je 
kerntaken, bijvoorbeeld het probleem van digitale archivering, bezig te zijn. Er waren al 
achterstanden en nu komt het aspect digitalisering er nog eens bovenop.  
 
Soms zie ik een doembeeld opduiken, namelijk dat wij de generatie van 
archivarissen zullen zijn die voor een zwart gat in de geschiedenis gezorgd 
hebben doordat we de toevloed niet meer konden bijhouden. 
 
Dat was in de papieren fase ook zo. Een archivaris in de negentiende en twintigste eeuw 
bijvoorbeeld had eveneens geen volledige greep op wat er binnen een stadsadministratie 
gebeurde. Hij had dan ook minder mogelijkheden, bijvoorbeeld geen telefoon of email. Er 
zullen toen eveneens gaten gevallen zijn en dat zal voorheen ook zo geweest zijn. Ook 
oorlog en onderbemanning hebben steeds een rol gespeeld. 
 
Onderbemanning is dus een probleem van alle tijden. 
 
Ik kan het niet goed inschatten. 
 
Ik heb het gevoel dat we op een keerpunt gekomen zijn. Na de Tweede 
Wereldoorlog is de papiermassa enorm toegenomen en sedert een tiental jaren 
ook het digitale.  
 
Het zijn twee stromen waar we slecht greep op krijgen. We zijn immers nog steeds aan 
het werken met een soort van jaren ’70 bezetting. De laatste decennia zijn we totaal niet 
meegegroeid, noch qua personeel noch op het financiële vlak. 
 
Zijn dat dan de grootste frustraties die je hebt als stadsarchivaris? 
 
Ja, dat je altijd ergens noodgedwongen gaten moet laten vallen. Je moet een net 
spannen om de meest essentiële dingen mee aan te pakken. Je zet een beleid op via 
projecten, initiatieven en je werking waardoor dat je de dingen die jij het belangrijkste 
acht nog kan opvangen. Dat houdt in dat je prioriteiten stelt en dus gaten moeten laten 
vallen. 
 
Een archivaris is in de eerste plaats een pragmaticus. 
 
Dat is van alle tijden, geen enkele archivaris kan alles archiveren wat hij in huis heeft. 
Sommige archivarissen hebben wel het “voordeel” van beperkte publiekswerking en 
kunnen zich echt toeleggen op inventariseren. Veel archivarissen moeten ook nog leren 
af te stoten. Af en toe een paar dingen laten liggen, bijvoorbeeld projecten waarvan je 
weet dat het niet realistisch is om er aan te beginnen. 
 



Vooral beginners hebben daar moeite mee. 
 
Dat blijft voor elke archivaris een zoektocht. Ik denk dat één van de mogelijke pistes 
schaalvergroting en regionale samenwerking kunnen zijn. Je mag je ook niet zomaar bij 
de situatie neerleggen en je in een hoekje laten dringen als archivaris. Je moet de 
kansen grijpen die je krijgt. Ik denk dat er in Vlaanderen niets anders op zit dan aan 
schaalvergroting, integratie en samenwerking te doen. Misschien op verschillende 
manieren, misschien moeten er op dat vlak nog formules uitgevonden worden. We 
moeten wel iets doen want gezien de economische toestand zal er geen overvloedig 
manna op ons neerdalen. 
 
Wat vind je de positieve en meest boeiende aspecten van je job? Voor mij zijn 
het contact met de mensen en de dienstverlening het belangrijkste. 
 
Bij mij ook voor een groot deel. In de eerste plaats gaat het hem eveneens om het 
directe contact met geschiedenis. Dat is altijd mijn ding geweest. Ik voel zelf geen 
brandende onderzoeksijver maar ik haal veel voldoening uit het feit dat ik een 
tussenschakel ben bij het maken van geschiedenis. Ook de voldoening van mensen in 
contact te brengen met de informatie waarnaar ze op zoek zijn of het materiaal dat hen 
interesseert. Zowel culturele als administratieve dienstverlening. Het sociale contact is 
belangrijk maar ook een beetje de voldoening die je er zelf als historicus uithaalt in de 
zin van het materiaal aan de man te kunnen brengen. Zelf de weg te kunnen wijzen aan 
mensen, tussenpersoon spelen. Dat is het verschil met een pure wetenschapper. 
 
Ik vind het leuke van archivaris zijn het feit dat je alle mogelijke facetten die 
bijdragen tot het historisch onderzoek bestrijkt: je stelt ter beschikking, je 
verwijst door, je kan aan onderzoek doen als je wil, … Onderzoekers zijn 
beperkt tot één kant, wij niet. 
 
Als stadsarchivaris moet je een grote generalist zijn. Je dient van alle markten thuis te 
zijn. Dat is het toffe, het is een heel gevarieerde job: communicatie, management, 
conservering en restauratie, het wetenschappelijk onderzoek opvolgen, … Er zijn zoveel 
aspecten. Je moet ook functioneren binnen een organisatie en daar je plaats binnen 
vinden. Ten slotte fungeer je in de eerste plaats als informatieverstrekker en 
documentbeheerder binnen een organisatie. Dat moet je primaire rol zijn. Je mag het 
interne niet verwaarlozen. 
 
Dus als stadsarchivaris doe je uiteindelijk meer dan het drinken van koffie en 
het lezen van de krant als ik het zo hoor. 
 
Als je het een beetje serieus opneemt, komt er veel bij kijken. Het is ook daarom dat je 
keuzes moeten maken en een aantal gerichte acties doen. Neem nu bijvoorbeeld het 
inscannen van de registers van de burgerlijke stand in Mechelen. Dat is voor een groot 
publiek, het heeft ook met materiële zorg te zien en het past binnen de politiek van e-
government van de stad. Hetzelfde geldt voor ons project in Mechelen betreffende de 
digitalisering van de bouwvergunningen. Dat geeft u de gelegenheid om de relaties met 
de diensten uit te diepen. Je maakt er de connectie met de bouwdienst. Je kan er 
verschillende aspecten uitdiepen: conservering, publiek, de werking van een stadsdienst, 
… 
 
In Mechelen heb je dan ook nog eens een bloeiende beeldbank 
(www.beeldbankmechelen.be). Samen met de digitalisering van de burgerlijke 
stand en de bouwdossiers zijn dat wel heel mooie projecten. 
 
Ja, we zijn er echter nog niet. 
 



Voor projecten zoals de Beeldbank moet je echter wel al een goede basis 
hebben, namelijk goed ontsloten beeldcollecties. In het algemeen moet je 
steeds een goede basis hebben vooraleer je met iets kan uitpakken. Ben je in 
die zin dan niet bang van de erfgoedtrein? Archivarissen die verplicht worden 
om al hun tijd in erfgoedprojecten te steken en geen tijd meer hebben voor de 
basistaken. 
 
Het is een heel verleidelijke trein , ook omdat de historicus in u daarmee aangesproken 
wordt. Ik denk dat je binnen uw eigen dienst er op moet letten dat de twee gelijk lopen. 
Om het misschien scherp te stellen: het archief is geen geschiedenispretpark, hoe tof en 
interessant dat ook kan zijn. Ik denk dat een archivaris zijn rol daarin goed moet 
afbakenen. Als archivaris lever je basismateriaal voor erfgoedprojecten en een stukje 
basiskennis en –informatie. Heel veel verder zou ik daar niet in gaan. Het mag zeker je 
basistaken niet teveel in het gedrang brengen. Ik denk dat je er een gulden middenweg 
in moet vinden. De Beeldbank geeft ons de kans om grote hoeveelheden beeldmateriaal 
te registreren. Hetzelfde geldt bij de digitalisering van de bouwvergunningen. De 
ontsluiting en bewaring van dat laatste bestand komt hierdoor terug een beetje op peil. 
Ik denk dat we van het erfgoedverhaal moeten meenemen wat we kunnen maar niet 
overdrijven. Het is niet onze taak om de stadshistoricus te gaan spelen. Diepgravend en 
massaal onderzoek moet overgelaten worden aan mensen en instanties die er tijd en 
geld voor hebben. 
 
Uit al het voorgaande blijkt dat een goede archivaris een pragmaticus is die 
goed kan kiezen, diplomatisch en van alle markten thuis is. Zijn er volgens jou 
nog andere kenmerken van een goede archivaris? 
 
Empathie voor de mensen die binnenkomen is ook belangrijk. Je moet met professoren, 
buurtbewoners, landmeters, studenten, genealogen, … overweg kunnen. Dat zijn 
allemaal mensen die uit verschillende milieus komen en die verschillende invalshoeken 
hebben. Ook daar is diplomatie vereist. Beide partijen moeten elkaar daarin kunnen 
vinden. Archivarissen bij de overheid staan ten dienste van de gemeenschap, maar 
mogen niet de slaaf worden van hun publiek. 
 
Bijvoorbeeld niet van veeleisende genealogen? 
 
Inderdaad, je kan genealogen tegemoet komen en tezelfdertijd uw eigen basistaken 
uitvoeren. Je dient ook zoveel mogelijk mensen te bedienen en het niet beperken tot één 
soort van bezoekers. In dat opzicht moeten we ook goed letten op de mogelijkheden van 
het erfgoedgebeuren want dat is het enige kanaal waarlangs we subsidies kunnen 
krijgen. Het is een kwestie van dat kanaal goed maar verstandig te benutten. Sommige 
archivarissen vragen zich af of ze wel onder cultuur zouden blijven en niet overstappen 
naar een meer administratieve overkoepeling.  
 
Zoals in Antwerpen? 
 
Ja, zij hebben natuurlijk het voordeel van hun grote schaal. Kleine archiefdiensten 
hebben dat echter niet. Misschien is het voor hen wel beter om hybride te blijven.  In 
theorie vind ik wel dat het stadsarchief een stafdienst zou moeten zijn en onder de 
secretarie ressorteren en niet onder cultuur. Je wordt voor een stuk in de hoek van 
cultuur gedrumd. De vraag is in hoeverre je daar zelf aan moet meewerken. Het gevaar 
binnen een kleine of middelgrote Vlaamse gemeente is echter dat als je het archief tot 
een stafdienst onder de secretaris omtovert je afgescheiden zal worden van de rest. Dat 
zou een deel van je werking kunnen ondermijnen. Je zal immers nog minder in de kijker 
lopen. Het ideaal zou zijn dat de buitenwereld een archiefdienst zou aanvaarden als een 
hybride administratief-culturele dienst. Zover staan we echter nog niet. In Antwerpen 
kan dat omdat het archief daar zelfstandig de link kan maken naar cultuur. Dat kan je als 
kleine, lokale  archiefdienst vaak niet, je beslist niet zelf. 



 
Bedankt voor dit boeiende gesprek! 
 
Dieter Viaene 
 
 
 
 
 
 
 


