
 
 

Professionals met passie.  
Belgische archivarissen en bibliothecarissen van vroeger en nu 

 
Colloquium, 9 december 2016 (Koninklijke Bibliotheek van België). Call for papers 
 
Aan historici, aan het historisch bedrijf en aan de historiografie worden geregeld studies gewijd. Marc 
Bloch, Charles Samaran, Jo Tollebeek, Jean Stengers, H.L. Wesseling en nog een heleboel andere kleppers 
hebben portretten gemaakt van Franse, Nederlandse, Belgische en Engelse historici, en daarbij de 
vooruitgang besproken die zowel de geschiedwetenschap als de geschiedschrijving hebben gemaakt. Over 
professionelen uit de wereld van het archief en de bibliotheek zijn zulke werken veeleer uitzonderlijk. 
Over ontwikkelingen in beide disciplines die zij beoefenen, is zo mogelijk nog minder bekend. 
 
Om daar verandering in te brengen richt dit colloquium de schijnwerpers op archivarissen en 
bibliothecarissen die de voorbije 250 jaar de handen uit de mouwen hebben gestoken in België, en er ten 
dienste van historici, historisch geïnteresseerden, humane en sociale wetenschappers het 
spreekwoordelijke verschil hebben gemaakt. 
 
In de eerste plaats worden dus biografische bijdragen gezocht die handelen over coryfeeën uit één van 
beide sectoren. Wie heeft zich naast Louis-Prosper Gachard bij het Rijksarchief in de kijker gewerkt? Wie 
heeft de Koninklijke Bibliotheek van België als wetenschappelijke instelling mee op de kaart gezet? Welke 
archivarissen en bibliothecarissen hebben op het niveau van provincies, steden en gemeenten een rol van 
betekenis gespeeld? En kunnen ook in privéarchieven en -bibliotheken gepassioneerde professionals 
worden gesignaleerd? 
 
Naast individuele parcours wil dit colloquium ook ruimte bieden aan collectieve portretten van 
archivarissen en bibliothecarissen. Welbepaalde periodes, regio's, instellingen, families en geslachten 
kunnen daarbij - al dan niet comparatief - worden behandeld. 
 
Uiteraard dient bij dit alles ook (en vooral) aandacht te gaan naar de bedrijvigheid van al die personen. Wat 
maakt deze heren en dames zo verdienstelijk? Waarom verdienen zij erkenning? Wat was er zo bijzonder 
aan hun activiteit(en)? … Zowel bij individuele realisaties als bij collectieve prestaties (die hetzij synchroon 
hetzij diachroon geleverd werden) kunnen praktische zaken aan bod komen zoals de huisvesting, de 
inrichting en de infrastructuur van archieven en bibliotheken; kunnen concrete werkzaamheden besproken 
worden zoals de ontsluiting van specifieke bestanden en de beschrijving van welbepaalde collecties; 
kunnen meer theoretische aangelegenheden onder de aandacht gebracht worden, zoals de ontwikkeling 
van principes, termen en beginselen die de archivistiek en de bibliotheconomie richting hebben gegeven; 
kunnen activiteiten belicht worden betreffende de valorisatie van bibliotheken en archieven, enzovoort. 
 
Het geheel van de voor te stellen papers belooft ons - gepassioneerde professionals - niet alleen een 
plaatsje te geven onder de zon, maar ook voor inspiratie te zorgen. Wie weet kan het zelfs zorgen voor 
roepingen die de toekomst van ons vak kunnen veiligstellen! 
 
Voorstellen tot bijdragen kunnen ingestuurd worden tot 15 juli 2016. 
 
Contact: dirk.leyder@arch.be marc.dhoore@kbr.be en claude.de_moreau@arch.be 
 

 

 


