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ACTIVITEITENVERSLAG

I.
Opstart Centrum Vlaamse Architectuurarchieven
Met de indiensttreding van Tom Avermaete als coördinator op 1 november 2003 ging het
Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa) van start. Dit activiteitenverslag bestrijkt de
periode van 1 november 2003 tot 31 december 2003.
II.
Sollicitatieprocedure administratief medewerker en archivaris
Eind november 2003 werden er vacatures uitgeschreven voor een polyvalent administratief
medewerker (m/v) en een archivaris/documentalist (m/v). Na een sollicitatieprocedure met
twee ronden van gesprekken en een schriftelijke proef, werd Bregje Provo weerhouden voor
de functie van polyvalent administratief medewerker. Zij is in dienst sinds 15 januari 2004.
De functie van archivaris/documentalist (m/v) zal worden ingevuld door Annelies Nevejans.
Zij vervoegt het team op 1 maart 2004.
III.
Jaarplan en begroting 2004
In November 2003 werd een jaarplan 2004 opgemaakt. In dit jaarplan wordt het uiteenzetten
van de structuur voor een Stafkaart Architectuurarchieven Vlaanderen als hoofddoelstelling
vooropgesteld voor het eerste werkingsjaar. Uit deze hoofddoelstelling werden volgende
deeldoelstellingen afgeleid:
-Aanzet tot het definiëren van het veld van de archiefwerking
-Bewustmaking rondom archiefwerking
-Opstarten van het in kaart brengen van architectuurarchieven en archiefinstellingen
-In kaart brengen van bestaande methoden voor acquisitie, bewaring en ontsluiting
-Opstarten van het inventariseren van de wijze waarop architectuurarchieven worden ingezet
binnen onderzoek, onderwijs en werking van culturele instellingen
-Synthese en kritische evaluatie van deeldoelstellingen: Opstellen van basisstructuur voor
‘Stafkaart architectuurarchieven Vlaanderen’
Aan deze doelstellingen werd een begroting gekoppeld.
IV.
Presentatiebundel
Ter voorbereiding van de inleidende en verkennende gesprekken (zie V) werd een
presentatiebundel opgesteld. Deze bundel omvat de missie van het CVAa, een uittreksel uit
het jaarplan en een eerste omschrijving van de rollen die het CVAa wenst te vervullen in de
toekomst.
V.
Inleidende en verkennende gesprekken
In functie van de coördinerende rol die het CVAa heeft, werden reeds verkennende
gesprekken gevoerd met een aantal stakeholders uit het veld van de architectuurarchieven.
Daarnaast werd contact opgenomen met archiefinstellingen, de administratie, dienst

Monumenten en Landschappen en de het steunpunt ‘Culturele Biografie’. Tijdens deze
gesprekken werd het CVAa voorgesteld, werd gepeild naar mogelijke rollen die het CVAa in
de toekomst zou kunnen opnemen en werd er gevraagd naar mogelijke
samenwerkingsvormen.
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VI.
Deelname colloquia, studiedagen en lezing
In functie van de bekendmaking van het CVAa werd deelgenomen aan verschillende
colloquia en studiedagen.
-Studiedagen ‘Red het modernisme!’ (5 & 6 december 2003)
-Studiedag ‘Digitaliseren en levend geheugen’ (27 november 2003, IAK/IBK, Culturele
Biografie Vlaanderen)
-Adviesraad Vlaamse archieven (7 november 2003, Archiefbank Vlaanderen)
-presentatie www.podiumarchief.be (19 november 2003, VTI)
Daarnaast werd een lezing verzorgd omtrent onderzoek met architectuurarchieven aan de
K.U.Leuven.
-Research in architectural theory and history by means of archives. The case-study of
Candilis-Josic-Woods (December ’03, KUL, department Architectuur, Stedenbouw en
Ruimtelijke Ordening)
VII.
Adviesraad Archiefbank Vlaanderen
Het CVAa zetelt in de Adviesraad van de Archiefbank Vlaanderen. De Archiefbank
Vlaanderen wil het Vlaams archivalisch erfgoed beter toonbaar maken en onderzoekers en
alle geïnteresseerden eenvoudiger naar de voor hen interessante bronnen leiden. De
doelstellingen van het CVAa sluiten hierbij aan.
VIII. Verwerken van signalen/geven van advies
Tijdens de eerste werkingsmaanden werden aan het CVAa reeds verschillend
archieffondsen van architecten, die op dit ogenblik geen goede bestemming hebben,
gesignaleerd. Het CVAa heeft deze signalen genoteerd en beschouwt het als een
permanente opdracht om te zoeken naar pistes voor de bewaring van dergelijke fondsen.
-Architect Christian Kieckens schenkt maquettes van Alvaro Siza aan het CVAa, naast oude
jaargangen van het architectuurtijdschrift Archis.
-Fotograaf Bastin Évrard biedt architectuurfotografie-archief te koop aan.
-Architect Jan Thomaes signaleert het te koop aangeboden archief van architect Jean-Jules
Eggerickx (1884-1963)
-Signalement verkoop van archiefdocumenten van architect Henri Van De Velde (1863-1957)
IX.
Verkenning van de mogelijkheden voor opzetten ‘test-case onderzoek’
In het jaarplan werd vooropgesteld dat het CVA tijdens het eerste werkingsjaar een testcase
zou uitvoeren omtrent onderzoek over archieven. In functie hiervan werden mogelijkheden
voor bijkomende financiering nagegaan.
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