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1. Het archief als ‘collectief geheugen’ van een processie

• Documentair erfgoed → hier focus op het archief = unieke documenten 
die bij de werking van het processiecomité opgemaakt, ontvangen of 
gebruikt zijn

• Niet noodzakelijk oud

o Wel onderscheid tussen dynamisch archief (= lopende administratie) en 

historisch archief (= archief dat geen direct administratief nut meer heeft)historisch archief (= archief dat geen direct administratief nut meer heeft)

• Niet noodzakelijk in papieren vorm

o Het archief kan bv. ook digitale documenten, beeld- en geluidsopnames, … 

bevatten



1. Het archief als ‘collectief geheugen’ van een processie

• Wat kan je zoal terugvinden in het 
archief van een processiecomité?:

o Vergaderverslagen

o Stukken over de financiën, bv. 

kasboeken

o Briefwisseling

Programmabrochureso Programmabrochures

o Deelnemerslijsten

o Stukken over de processievoorwerpen 

(vaandels, beelden, flambouwen, …)

• De voorwerpen zelf ≠ archief!

o Affiches

o Foto’s, dia’s, filmpjes, 

geluidsopnames

o …



1. Het archief als ‘collectief geheugen’ van een processie

• Het historisch archief van een 
processiecomité = het ‘collectief 
geheugen’ van de processie:

o Belangrijk om de processie te 

vrijwaren voor de toekomst en de 

traditie van generatie op generatie 

door te gevendoor te geven

o Goudmijn voor onderzoekers

o Een goed beheerd archief versterkt 

de uitstraling van de processie

→ Zorg dragen voor het 
processie-archief is belangrijk!



2. Zorgen voor de toekomst: hoe begin je eraan?

• Ga na welke stukken bewaard zijn 
gebleven en waar die zich 
bevinden

• Centraliseer alle archiefstukken 
van het processiecomité op één 
plaats



2. Zorgen voor de toekomst: hoe begin je eraan?

• Verlies het ‘bestemmingsbeginsel’ nooit uit het oog

Bestemmingsbeginsel: ieder archiefstuk hoort thuis in het archief 
van zijn archiefvormer

Dus: archiefstukken van het processiecomité bewaar je in het archief 

• Processiecomités zijn vaak nauw verbonden met de plaatselijke 
parochie:

o Het kan gebeuren dat het processiearchief deel uitmaakt van het 

parochiearchief en dat het processiecomité geen apart archief heeft

o Dat is geen probleem: je moet het processie-archief dan niet proberen te 

scheiden van het parochiearchief

van het comité, ze mogen niet vermengd worden met archiefstukken 
van andere organisaties of personen



3. Goede bewaaromstandigheden

• Het kiezen van een geschikte bewaarplaats voor het archief is 
essentieel:

o Liever in een vergaderlokaal van het processiecomité of in een lokaal van de 

kerkfabriek of de parochie dan bij iemand thuis

o Grote schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid worden best 

vermeden:vermeden:

• Ideale temperatuur: 15 à 18 graden Celsius

• Ideale luchtvochtigheid: 50 à 55%

• Kelders en zolders zijn zelden geschikt als archiefruimte

o Vermijd blootstelling van de documenten aan direct (zon)licht

• Indien het niet lukt om een geschikte bewaarplaats te vinden, kan een 
bewaargeving van het archief aan een professionele archiefinstelling 
overwogen worden



De gevolgen van slechte bewaaromstandigheden



3. Goede bewaaromstandigheden

• Verpak de stukken in zuurvrije 
mappen en dozen en plaats de 
dozen in (gesloten metalen) 
kasten

• Schoon daarbij de documenten: 
verwijder paperclips, nietjes, verwijder paperclips, nietjes, 
elastieken, plastieken mapjes, …

• Als je van een bepaald 
document meerdere identieke 
exemplaren bezit, dan volstaat 
het om er één te bewaren



3. Goede bewaaromstandigheden

• Enkele tips voor de raadpleging 
van het archief :

o Stel een archiefverantwoordelijke 

aan

o Laat het archief enkel ter plaatse 

en onder toezicht raadplegen

o Laat eventueel digitale foto’s 

maken

o Stukken uitlenen kan enkel voor 

tentoonstellingen en nadat een 

bruikleencontract afgesloten is



4. Weet wat je hebt

• Om documenten snel terug te 
vinden en te vermijden dat 
stukken ongemerkt verdwijnen, 
moet je weten waaruit je archief moet je weten waaruit je archief 
bestaat

• Een snelle methode is de 
opmaak van een ‘doosinventaris’



4. Weet wat je hebt

• Je maakt de doosinventaris terwijl je de documenten schoont en verpakt 
in zuurvrije dozen

Enkele gouden regels:

● Respecteer bij het verpakken van de documenten de bestaande 
ordening van het archief

• Je geeft de dozen een doorlopende nummering (1, 2, 3, …) en noteert 
voor elke doos beknopt welke documenten ze bevat + wanneer die 
documenten opgemaakt zijn (jaartallen volstaan)

ordening van het archief
● Houd documenten die bij elkaar horen altijd samen, haal ze nooit uit 

elkaar
● Als je twijfelt of je bepaalde documenten moet bewaren, speel dan op 

veilig en aarzel niet om advies in te winnen



4. Weet wat je hebt

• Je doosinventaris kan er bv. als volgt uitzien:

• Wat als je doosinventaris klaar is?:

Doos 1: verslagen van vergaderingen, 2000-2013.
Doos 2: deelnemerslijsten, 1800-1920 en kasboek, 1800-1850.

Doos 3: foto’s van de processie, 1950-1960 en briefwisseling, 1970-1975.

• Wat als je doosinventaris klaar is?:

o Bezorg de inventaris aan KADOC en laat je archief registeren in de data-

banken ODIS (www.odis.be) en Archiefbank Vlaanderen (www.archiefbank.be)

o Voeg documenten die hun direct administratief nut verloren hebben regelmatig 

toe aan het historisch archief en vul de doosinventaris daarbij telkens aan

o Maak indien mogelijk werk van een meer gedetailleerde inventaris van je 

archief. KADOC kan je daarbij begeleiden



5. Wat met digitale documenten?

• Meer en meer documenten worden aangemaakt in digitale vorm:

o Bv. Word-, Excel- of PowerPoint-documenten, digitale foto’s en filmpjes, e-

mails, …

o Ook die documenten moeten goed bewaard worden

Uitgangspunten:

• Centraliseer alle digitale documenten die hun direct administratief nut 
verloren hebben op één computer + maak regelmatig een back-up en 
bewaar die op een andere computer of op een externe harde schijf

- Digitale documenten moeten in eerste instantie digitaal bewaard 
worden → je moet niet alles afdrukken

- Papieren documenten moeten in eerste instantie in papieren vorm 
bewaard worden → je moet niet je hele papieren archief digitaliseren 

zonder duidelijk plan van aanpak



5. Wat met digitale documenten?

• Zorg dat je snel kan vinden wat 
je zoekt en dat je documenten 
leesbaar blijven:

o Bouw een duidelijke 

mappenstructuur op

o Kies voor duidelijke, korte map-

en documentnamen (maximum en documentnamen (maximum 

40 tekens)

o Gebruik hierbij enkel de tekens 

a-z en 0-9 en vervang spaties 

door _ (underscore)

o Gebruik courante 

bestandsformaten

o Controleer regelmatig of je de 

documenten nog kunt openen



5. Wat met digitale documenten?

• Digitale foto’s:

o Maak voor iedere fotoreeks een 

map aan en vermeld in de 

mapnaam activiteit en datum

o Kies als bestandsformaat JPEG of 

TIFF

o Bewaar enkel archiefwaardige foto’so Bewaar enkel archiefwaardige foto’s

• Geluidsbestanden:

o Bv. interviews, processieliederen, …

o Kies als bestandsformaat WAV



E-mails kunnen vanuit Outlook eenvoudig worden 

opgeslagen in de mappenstructuur

Kies het juiste 
bestandsformaat: 

‘Outlook-
berichtindeling  -

Unicode’ / 
‘Outlook Message 
Format - Unicode’  

(.msg)



6. Hulp nodig?

• Processiecomités kunnen steeds terecht bij KADOC voor advies en 
ondersteuning bij het beheer van hun documentair erfgoed:

KADOC-KU Leuven

Vlamingenstraat 39

3000 Leuven

016 32 35 00 I kadoc.kuleuven.be016 32 35 00 I kadoc.kuleuven.be

joris.colla@kadoc.kuleuven.be

• Ook parochies / kerkfabrieken, religieuze instituten, protestantse kerken, 
organisaties van etnisch-culturele minderheden, vrije scholen, … kunnen 
een beroep doen op de KADOC-consulenten


