PARTICIPATIE
Voor Evadoc staat samenwerken hoog op de
agenda. Er zijn tal van manieren waarop men kan
deelnemen. Zo zijn er sympathisanten die in hun

Meer weten over Evadoc of op zoek naar praktische erfgoedtips?

omgeving en netwerk bedreigd erfgoed opvangen

Bezoek onze website: www.evadoc.be

en doorspelen aan Evadoc. Zij brengen ook geregeld
mensen, kerkgemeenten en organisaties in contact
met het centrum.
Daarnaast leveren vrijwilligers een structurele

CONTACTGEGEVENS

bijdrage aan de werking. Evadoc is steeds op zoek
naar nieuwe vrijwilligers. Sommige taken kunnen

Consulent:

van thuis uit gebeuren, voor andere is een verplaat-

Aaldert Prins

sing naar Leuven nodig.

E-mail: info@evadoc.be

Verder heeft Evadoc een groeiend aantal ambassadeurs. Ondersteund door de erfgoedconsulent,
sensibiliseren ze hun denominaties om het kwetsbare erfgoed met de nodige zorg en aandacht te
omringen.

ADVIES

3000 Leuven

deelname aan de jaarlijkse Erfgoeddag, en stelt zijn
Het is uiteraard ook mogelijk om te participeren

de beste oplossing gezocht. Eventueel brengt de
erfgoedconsulent een bezoek ter plaatse.

KADOC
Vlamingenstraat 39

protestants-evangelisch erfgoed. Kerkgemeenten,

over degelijk archiefbeheer. Samen wordt naar

Post- en bezoekadres:

ten, zoals tentoonstellingen, jubileumuitgaven of
expertise daarvoor dan ook graag ter beschikking.

centrum terecht met al hun vragen en problemen

Website: www.evadoc.be

Evadoc heeft goede ervaringen met publieksprojec-

Evadoc wil het aanspreekpunt zijn bij vragen over
organisaties, vzw’s en personen kunnen bij het

Telefoon: 016 37 74 39

met een financiële bijdrage. Die giften stellen
Evadoc in staat zijn werking te continueren en het
protestants-evangelisch erfgoed niet alleen te
bewaren en te borgen, maar ook onder de aandacht
te brengen.

Maatschappelijke zetel:
Evadoc
Sint-Jansbergsesteenweg 95
3001 Leuven
Bankrekening:
BE92 7340 2819 9323 van Evadoc te Leuven (IBAN: KREDBEBB)

VORMING

Om zijn erfgoedwerking te realiseren werkt Evadoc intensief samen met

Evadoc biedt beheerders van protestants-evangelisch erfgoed vorming

Samenleving van de KU Leuven. Evadoc en KADOC: toegangspoort tot het

aan over archief- en bibliotheekzorg op studie- en vormingsdagen.
Daarvoor werkt het geregeld samen met zijn partners. Het richt
workshops en lezingen in voor kerkgemeenten of organisaties, waar wordt
stilgestaan bij actuele thema’s, de beginselen van erfgoedbeheer of
vragen uit de praktijk.

KADOC, het Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en
protestants-evangelisch erfgoed.

Evangelisch erfgoed
in Vlaanderen
Herkennen en verzamelen | Presenteren en bekendmaken |
Behouden en borgen | Onderzoek | Participatie

HET BELANG VAN ERFGOED

HERKENNEN EN VERZAMELEN

Archieven en publicaties vormen de ruggengraat

Evadoc neemt de taak op zich om het protestants-evangelische erfgoed in

van het collectieve geheugen. Zo is onze kennis van

kaart te brengen in zijn Vlaamse, Belgische en internationale context. Het gaat

bijvoorbeeld Luther, Calvijn, of de geschiedenis van

via enquêtes en onderzoek ter plaatse in kerken, gemeenten, organisaties en

Bijbelvertalingen, gebaseerd op het erfgoed dat is

vzw’s actief op zoek naar archieven, tijdschriften, gemeenteblaadjes en audio-

bewaard.

visueel materiaal (foto’s, film, video, audiocassettes…). Het volgt ook nieuwe

Evadoc maakt gebruik van de infrastructuur

publicaties, uitgegeven in eigen beheer of bij een uitgever, van dichtbij op.

van KADOC. Het papieren archief wordt

te laten de identiteit en de geschiedenis van

Evadoc bepaalt op basis van zijn collectieplan wat al dan niet in aanmerking

in optimale omstandigheden bewaard in

de protestants-evangelische beweging in onze

in aanmerking komt om als archief of collectie te worden opgenomen.

contreien te bestuderen en te leren kennen, moet

Het zoekt samen met de betrokken partijen naar de beste oplossing.

nu werk worden gemaakt van het bewaren en

Ze moeten dan ook niet aarzelen om met hun erfgoed bij Evadoc aan te

ontsluiten van archieven en publicaties. Dit erfgoed

kloppen. Er wordt telkens een contract van bewaargeving opgesteld met

is een onmisbare bron bij het voorbereiden van

heldere afspraken.

Om de huidige en toekomstige generaties toe

GESCHIEDENIS
De vzw Evadoc werd in 2009 opgericht door de
Evangelische Theologische Faculteit, Leuven, en de

of publicaties over de geschiedenis van de

Kerken in België om het rijke en diverse erfgoed van

kerkgemeente of organisatie.

de protestants-evangelische gemeenschap in onze

Het door Evadoc verzamelde en beheerde erfgoed

belangrijke archieven, publicaties en audiovisuele

wordt ontsloten via krachtige databanken. De

documentatie anders verloren zouden gaan.

stukken kunnen in de leeszaal worden geraadpleegd.
Publicaties zijn vrij aan te vragen. Archiefmateriaal

In nauwe samenwerking met KADOC, Documentatieen Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en
Samenleving van de KU Leuven, heeft Evadoc een
alomvattende en geïntegreerde erfgoedwerking uitge-

het brede scala van initiatieven dat Evadoc ontwikkelt, zijn ook bij de kerkgemeenten en organisaties

MISSIE
Evadoc is een archief- en documentatiecentrum voor de kerken,
organisaties en personen die tot de protestants-evangelische
geloofsgemeenschap behoren. Het werkt hiervoor intensief
samen met KADOC, dat als erfgoedinstelling erkend is om de
verschillende erediensten te ondersteunen bij het in kaart
brengen van hun erfgoednoden en het beheren van hun

ONDERZOEK
Iedereen die zich wil verdiepen in de beschikbare

bestanden zijn online toegankelijk.

bronnen, is welkom, bijvoorbeeld voor familie-

social media informeert Evadoc het grote publiek

en van onderzoekers uit binnen- en buitenland. Door

termijn gegarandeerd.

Evadoc stimuleert en ondersteunt ook onderzoek.

die samenwerking. Evadoc heeft sinds zijn ontstaan

weet de aandacht te trekken van een breed publiek

is. Daardoor wordt de leesbaarheid op lange

toestemming van de eigenaar-bewaargever. Digitale
Met een halfjaarlijkse digitale nieuwsbrief en via

lijk gemaakt. Dat bijzonder rijkgeschakeerde erfgoed

technische vereisten voldoet en goed beveiligd

mag pas worden ingezien na de uitdrukkelijke

bouwd. Een gezamenlijke stuurgroep coördineert

tijdschriften, foto’s en films, verzameld en toeganke-

opgeslagen in het e-depot LIAS, dat aan alle

PRESENTEREN EN BEKENDMAKEN

contreien te bewaren. Er was de terechte vrees dat

heeft ook heel wat documentatie, zoals boeken en

het archiefdepot. Het digitale erfgoed is

bijvoorbeeld jubileumvieringen, tentoonstellingen

Federale Synode van Protestantse en Evangelische

belangrijke archieven veiliggesteld en ontsloten. Het

BEHOUDEN EN BORGEN

over de nieuwste aanwinsten. Het publiceert ook
regelmatig bijdragen in culturele periodieken om
het erfgoed in de kijker te plaatsen. Het centrum
houdt de protestants-evangelische wereld zelf op de
hoogte van de groeiende collectie met presentaties
op ontmoetingsdagen en conferenties. Het brengt
onderzoekers uit binnen- en buitenland in contact

erfgoed. Evadoc ontwikkelt binnen KADOC erfgoeddiensten

met dat minder bekende erfgoed met artikels in

de zorg en interesse voor het eigen erfgoed duidelijk

op maat van de protestants-evangelische en aanverwante

wetenschappelijke tijdschriften of op colloquia en

toegenomen.

geloofsgemeenschappen.

studiedagen.

onderzoek of ter voorbereiding van een jubileum
of een publicatie. Zo nodig wordt men doorverwezen naar andere archieven of bibliotheken voor
aanvullende antwoorden.

