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Getuigenissen over het dagelijkse leven in Brussel 
Het Archief van de Stad Brussel doet een oproep 

 
 
Brussel, 30 juni 2014 – Op initiatief van Karine La lieux, Schepen van Cultuur, roept het 
Archief van de Stad Brussel de Brusselaars op om al  wat herinnert aan het dagelijkse 
leven van weleer in te sturen. Speciaal voor de gel egenheid werd een nieuw onderdeel 
op de webpagina van de Archief van de Stad Brussel voorzien. 
 
 
Aan de hand van dagboeken en geschriften van vorige generaties, persoonlijke anekdotes, 
familieverhalen, documenten en foto’s wil het Archief van de Stad Brussel nooit uitgegeven 
verhalen over Brussel verzamelen, archiveren en de wereld insturen. De ingezonden 
verhalen en documenten worden door de dienst Archief online geplaatst, op de daartoe 
aangemaakte pagina op de website van de Stad 
(http://www.bruxelles.be/artdet.cfm/4475#a_2). Jean Uyttersprot bijt de spits af, met een 
eerste getuigenis over het verhaal van zijn familie in de Marollen in de 19e en 20e eeuw. De 
eerste getuigenis in het kader van dit initiatief is een feit. 

“Door de eeuwen heen schrijft elk gezin, elke inwoner mee aan het verhaal van een stad. 
Dankzij dit nieuwe initiatief kan dat verhaal worden vastgelegd, in de kijker geplaatst en 
doorverteld. Ik spoor alle Brusselaars aan hun herinneringen met ons te delen, zodat onze 
verzameling snel groeit,” vertelt Karine Lalieux, Schepen van Cultuur. 

Voorwaarden 

Het archief aanvaardt geschreven getuigenissen (hoofdzakelijk in digitale vorm) en 
afbeeldingen zonder auteursrecht. Het Archief aanvaardt ook oudere manuscripten, met de 
hand geschreven of uitgetypt, die dan worden gescand en eventueel aan de schenkers 
worden terugbezorgd. Bij de online publicatie van de getuigenissen wordt aandacht besteed 
aan de context, spelling en het respect voor de privésfeer. De oproep richt zich tot alle 
geïnteresseerden. 
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