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Aanwezig: Hugo Schoevaerts, Louis Leten, Willy Schoevaerts, Erik Heymans, Ann Peeters, Huub
Van der Steld, Stijn Simons, Wouter Vanderbist, Lydia Keurvels, Felix Goossens.
Verontschuldigd: Pol Hessels
Afwezig : Jean-Maria Verhulst, Willy Sevenants
Met een begeleiding van een PowerPoint presentatie werd door Felix een beetje uitleg gegeven
over hoe we een basis zouden kunnen leggen om tot een opbouw van een archief te komen.
Letterlijk een bananendoos openen om via een beschrijving van de stukken, dossiers, registers,
enzoverder ze te onderwerpen aan een eerste ‘filter’ en ze vervolgens te verpakken in
archiefdozen.
Felix gaf vervolgens uitleg, aan wat een beschrijving van de archiefstukken aanwezig zijn, zoals
een doorlopende nummering, een inhoudsbeschrijving een datering van de stukken en de
omvang van de stukken in het mapje. Deze vier puntjes werden nog eens afzonderlijk belicht met
voorbeelden. Ook de omvang van de stukken in het mapje werden afzonderlijk besproken zodat
men bij raadpleging weet welke hoeveelheid documenten men in de mapjes kan verwachten. De
termen die hier aanbod kwamen waren de stukken (term die gebruikt wordt wanneer er slechts
enkele losse stukken in het mapje zitten), de omslag (term die erop wijst dat er meer dan vier
stukken in het mapje zitten, pak (term indien het gaat om een grote hoeveelheid archief, dikker
dan 2 cm, Deel (wijst aan dat het een ingebonden stuk is, een lias (wanneer een document
ingebonden is via een touwtje en een katern, dat wijst op een geplooid A3-blad.
Naast de uitleg van Felix, liet Stijn ons via een mooi uitgebouwde powerpointpresentatie eventjes
grasduinen in de digitale mogelijkheden die er bestaan om tot een digitale opslag via allerlei
databanken van archieven te komen. Ofschoon sommigen van ons, die niet zo vertrouwd waren
met termen en uitdrukkingen van de digitale wereld toch iets probeerden bij te leren en iets te
onthouden van een aantal structuren, lieten anderen het zich welgevallen en was de
eindconclusie dat er in deze digitale opslag steeds dient te worden gekoppeld aan het papieren
archief.
Als laatste punt op de vergadering werd dinsdag 9 april 2019 naar voren geschoven als datum
voor een volgende vergadering van de archiefgroep.
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