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Digitale betrouwbaar
heid van archieven  

In een wereld van nepnieuws be
horen archiefdiensten te fungeren 
als een anker van vertrouwen in de 
overheid. Archiefinstellingen garan
deren dat (overheids)informatie op 
een juiste, veilige en integere manier 
bewaard en ontsloten wordt. Wat 
betekent dat voor de betrouwbaar
heid van digitaal archief?
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En verder in dit nummer

Gamers en hackers in 
het archief

In 2019 ontving het Regionaal Archief 
Alkmaar de collecties van game 
ontwikkelaar M2H en van hacker en 
gameontwikkelaar Joost Honig. Deze 
collecties bevatten naast documen
tair materiaal ook computerspellen 
voor verschillende (oude) computer
systemen. Hoe ging het archief daar
mee om?
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Archievenblad onder druk
De positie van het Archievenblad in onze vereniging staat on
der druk. Sinds jaar en dag is het blad het medium bij uitstek 
waarin kennis, kunde en nieuwe ontwikkelingen in de archief
sector gedeeld en besproken worden. Aan die belangrijke 
positie kan in de nieuwe fusievereniging een einde komen.

‘Hoe dat zo?’, zult u denken. In de conceptstatuten die voor ons liggen 
heeft het bestuur van KVAN/BRAIN ervoor gekozen twee cruciale artikelen 
aan te passen met als gevolg dat de onafhankelijke positie van de redactie 
van het Archievenblad in onze vereniging in het geding komt. Tevens is de 
uitgave van het vakblad als een van de taken die de vereniging zichzelf stelt, 
ver dwenen. Het gaat om de huidige artikelen 3b, waarin de uitgave van 
het vakblad geregeld is, en artikel 15, waarin de onafhankelijke positie van 
de redactie  gewaarborgd is. De redactie legt nu verantwoording af aan de 
algemene leden vergadering als hoogste orgaan in onze vereniging. Met de 
voor genomen wijziging zou de redactie onder verantwoordelijkheid van het 
bestuur komen te staan. Gezien de redactionele vrijheid die voor het maken 
van een blad als het onze broodnodig is, een onwenselijke situatie. Daar
naast komt met het verwijderen van de uitgave van het blad als taak van de 
vereniging de continuïteit van het blad in gevaar. In de voorgenomen situatie 
zou een toekomstig bestuur met een enkel besluit het Archievenblad kunnen 
stoppen, zonder dat de ALV hierin nog een rol speelt.

Natuurlijk heeft de redactie hierover naar het bestuur haar zorgen uitgespro
ken, mondeling in de bestuursvergadering en vervolgens ook schriftelijk per 
brief. Het bestuur deelde helaas onze zorgen niet, en achtte het niet nodig 
hierover met de redactie inhoudelijk in gesprek te gaan. Als redactie zijn wij 
van mening dat de publicatie van een vakblad door en voor onze beroeps
vereniging te allen tijde gewaarborgd moet zijn. Het Archievenblad biedt alle 
collega’s binnen het vakgebied een laagdrempelige manier om in aanraking te 
komen met ontwikkelingen in de archiefsector en daar zelf aan bij te dragen.

Ik wil iedereen die belang hecht aan een onafhankelijk Archievenblad dat 
 stevig gefundeerd is in de ‘grondwet’ van onze vereniging, de statuten, met 
klem oproepen deel te nemen aan de ALV die gepland staat voor 7 december. 
Daar wordt gestemd over de toekomst van de vereniging, en over de toekomst 
van het Archievenblad. Juist als u normaliter graag het blad leest maar de 
vergaderingen aan u voorbij laat gaan, willen we u vragen u deze keer uit te 
spreken. Dat hebben we nodig. Ik hoop dat het blad op uw steun kan rekenen. |

VAN DE REDACTIE
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Guus van Breugel

Tekst Guus van Breugel  |  bureauredacteur CBG

Guus van Breugel: ‘De geur van een 
goeie waterschade, daar kan niets 
tegenop!’ (foto privéarchief).

Toen ik rond 2007 de mogelijkheden in het land der musea achter 
mij had liggen, vond ik een tijdelijke baan bij het Gemeentearchief 
Rotterdam. Daar werd ik intern opgeleid tot archivist – ik vond die 
taxonomische structuren, de logica en beschrijvingsregels altijd al 
fascinerend. Na een jaar of wat achtte mijn afdelingshoofd Ronald 
Grootveld mij geschikt om particuliere archieven te acquireren. 

Onder de brug van IJsselmonde ging 
ik het archief van Verolme Machine
fabriek IJsselmonde NV bekijken. Het 
was in een verlaten fabriekshal. De 
 conciërge had een hoop verhalen over 
de scheepsmotorbouw van weleer. Na 
een roestige trap naar de bovenste 
verdieping trof ik scheef en midden 
op de betonvloer een groot model van 
een olietanker aan. Die werd mogelijk 
gebruikt voor simulaties in zo’n grote 
waterbak. Uiteindelijk liepen we naar 
een deur die, naar ik meen, met een 
hangslot vergrendeld was. Met wat 
gegrinnik en een zetje in de rug werd 
ik naar binnen geleid. Daar stond ik 

in een pijpenla, als Howard Carter in 
de crypte (ik ben nu eenmaal  gevoelig 
voor decor, sfeer en historische objec
ten). Hoe hoog zal het geweest zijn? 
Een meter of vijf hoog, drie breed, acht 
diep. Hoog tegenover me klapwiekte 
een heel nest met koerende duiven 
uit een gebroken raam, de zon wierp 
 stralen naar binnen – een beeld voor 
een platenhoes. Tot aan het plafond 
waren planken volgepakt met dozen, 
ordners, pakken papier, alles op een 
manier die een archivaris (zelfs ik) 
onrustig zou kunnen maken, al was  
het maar vanwege de icing van vogel
poep, die niet ongevaarlijk schijnt te 
zijn. Maar door één ding werd ik echt 
getroffen… aan de planken hingen 
meterslange  guirlandes. Kennelijk is 
het zo dat als je spinnen decennia vrij 
hun gang laat gaan in een geometrisch 
 geordende omgeving, de algoritmen 
van hun beweging een regelmatig 
spoor opleveren. Op gelijke afstand 
hing er steeds zo’n sliert. 

Na deze schok lukte het me uiteraard 
niet om me te richten op de inhoud. 
Wat er lag was onbekend, evenals de 
mogelijke ziektekiemen die ik zou 
kunnen oplopen. Licht duizelig en nog 
enigszins naïef over de edele taak der 
archivarissen, vertelde ik later mijn 
afdelingshoofd wat voor bende ik had 
aangetroffen en dat we de zaak moesten 
redden. Droogjes zei hij dat het helaas 
de moeite niet waard zou zijn om het 
hele archief te verhuizen, te ontsmetten 

en te ordenen, maar hij beloofde om op 
een rustig tijdstip poolshoogte nemen. 
Het was tenslotte ‘Verolme’.

Maanden later, ik had inmiddels 
een vaste deeltijdbaan gevonden als 
heraldicus bij het Centraal Bureau 
voor Genealogie, informeerde ik via 
collega Ronald Rommelse hoe het met 
 ‘Verolme’ was gegaan... ‘Nou Guus, niks 
teveel gezegd’, grinnikte hij. ‘We zijn 
er met onze witte pakken naar  binnen 
gegaan. Mondkapjes voor’ (daarna 
ging hij in zo’n pak helpen na het 
instorten van het archief van Keulen in 
maart 2009). Uiteindelijk werden twee 
dozen financiële administratie, een set 
technische tekeningen en een stapel 
jaarverslagen gered. De rest was te vies 
voor woorden, één collega keerde van 
de weeromstuit zelfs om. Niet lekker. 

In Rotterdam heb ik snel door vele 
meters informatie heen leren kijken 
om een groot archief te comprimeren 
tot een schoon en beheersbaar mini
mum. Niet met vooropgezette ideeën, 
maar luisterend naar hoe het archief 
geordend wil worden, net als bij de 
breukvlakken in een reep chocola. 
Het verschil tussen archieven en 
musea? Musea: wildere feestjes, meer 
babbels, meer ruzie ook. In archieven 
zijn de stukken, net als de mensen, wat 
ze zijn. Authentiek. 
Ik ben het wat nuchterder gaan zien, 
maar de geur van een goeie water
schade, daar kan niets tegenop! | 

DE ARCHIEFERVARING VAN

Het archief van Verolme, naar een  
tekening van Guus van Breugel.
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Het Regionaal Archief Alkmaar verwierf in 2019 twee bijzondere collecties: die van game
ontwikkelaar M2H en die van hacker en gameontwikkelaar Joost Honig. De archieven bevatten naast 
 documentair materiaal ook computerspellen voor verschillende (oude) computersystemen. Hoe ging 
het archief daarmee om? Leer meer over het beschikbaar stellen van gearchiveerde spellen, waarvan 
de hardware en software soms nauwelijks nog beschikbaar is.

Archiveren van software

Gamers en hackers in het 
archief 

Tekst Twan Mars en Mark Alphenaar  |  Regionaal Archief Alkmaar

In 2019 zocht het Regionaal Archief Alkmaar de publici
teit met een oproep in de Alkmaarsche Courant. We riepen 
hierbij mensen op die vroeger software maakten, om nog 
eens in oude diskettebakken te kijken of er materiaal 
was dat misschien interessant was om te bewaren. Het 
 archief kreeg dat jaar namelijk een aantal oude pc’s tot zijn 
 beschikking. Daarmee konden 5,25” en 3,5” floppy’s gelezen 
worden onder een Windows 98/ME en MSDOSomgeving. 

 Daarnaast ontving het archief hardware, zoals een Commo
dore 64, MSX en TRS80 homecomputer. Wetende dat 
games ondertussen tot cultureel erfgoed waren uitgeroepen, 
ging het Regionaal Archief Alkmaar ook op zoek naar lokale 
game/softwareontwikkelaars. Een lastige opgave, want 
 Alkmaar en omgeving is geen Randstad. Hier dus geen grote 
of oude ontwikkelaars als Davilex of Geurilla Games. Deson
danks waren de resultaten niet minder interessant. 

ARCHIEVEN 
THEMA AUTHENTICITEIT

De schenking van fysiek 
materiaal van M2H.
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Foto's Regionaal Archief Alkmaar

WO1-shooter
De eerste gameontwikkelaars die reageerden op de oproep 
waren de broers Mike en Matt Hergaarden van M2H uit 
Alkmaar. M2H werd in 2004 opgericht en is vooral bekend 
geworden met het spel Verdun, dat in 2014 twee prijzen 
won bij de Dutch Game Awards. Verdun is sinds 2015 zelfs 
onderdeel van de Nederlandse Gamescanon. M2H maakt 
daarnaast ook games voor de Mac, Playstation 4, Xbox One, 
Linux en mobiele platforms (Apple en Android). De meeste 
spellen van M2H zijn alleen in digitale vorm uitgekomen, 
maar het spel Marooners is in 2018 in Duitsland in fysieke 
vorm uitgebracht voor PC en PS4. M2H vond het een inte
ressant idee om hun games en een stukje historisch archief 
onderdeel te laten worden van het archief in Alkmaar. Een 
manier om ook hun games meer aandacht te geven en veilig 
te stellen ‘voor de eeuwigheid’. 

Een hacker uit de jaren tachtig
Naast M2H kwam het archief ook in contact met Joost Honig 
uit Sint Pancras. Tegenwoordig eigenaar van het ecommerce 
bedrijf Iconum, maar in de jaren tachtig van de vorige eeuw 
actief op de Commodore 64 en de Amiga. Joost ontwikkelde 
in 1987 het skateboardspel Rollerboard, dat door heel Europa 
werd verkocht. Naast een kopie van het originele bestand (niet 
aangeraakt door hackers) bemachtigde het Alkmaarse archief 
ook de cassette en disketteversie. Hackers speelden ook een 
grote rol in het leven van Joost Honig. Hij was er zelf een en 
was zelfs oprichter van de hackergroep ‘1001 crew’. Dit was een 
groep jongeren die kopieerbeveiligingen uit spellen haalden 
en hun eigen naam erin zetten. Ook experimenteerden deze 
groepen met de mogelijkheden van onder andere de C64 en 
Amiga. Zij wisten homecomputers daardoor verrassende 
dingen te laten doen. Zo was de ‘1001 crew’ de eerste die de 
bekende zwarte balken rondom het C64scherm bruikbaar 
maakte. De hackergroepen lieten hun kunsten vaak in demo’s 
zien, die onderling verspreid werden. Hieruit ontstond ook de 
‘demoscene’. Tijdens zijn tijd als hacker communiceerde Joost 
veel met andere  hackers. Dit gebeurde via briefpost en op 
bijeenkomsten.   
Het Regionaal Archief Alkmaar kreeg ook de originele brieven, 
ansichtkaarten en andere beschreven papiertjes die Joost van 
andere hackers ontving. De brieven geven een mooi inzicht in 
de manier waarop de hackergroepen met elkaar communi
ceerden. Ruzies werden uitgevochten en ideeën gedeeld.

Games in het edepot
Het opnemen van beide gamearchieven was voor het 
archief niet alleen een rijke aanvulling op de collectie 
particuliere archieven, maar gaf ook de gelegenheid om te 
zien welke technische mogelijkheden er zijn om dergelijk 
materiaal op te nemen in ons edepot. Daarnaast bood het 
een uitdaging met betrekking tot het vinden van manieren 
om het materiaal na opname weer beschikbaar te kunnen 
stellen; daarover straks meer.

De videogames en hacks van Joost Honig en de 1001 crew  
zijn aangeleverd in bestandsformaten die enkel op  echte  
Commodore 64hardware (of een emulatieomgeving op  

bijvoorbeeld en PC of Mac) zijn te raadplegen. Originele 
hardware wordt steeds schaarser en niet iedereen heeft de 
kennis en tijd om een emulator (CCS64, Vice of Virtual Con
sole) zo in te stellen dat die ook precies goed werkt voor een 
spel of programma. Voor de laagdrempelige en duurzame 
toegankelijkheid is het interessant hoe deze emulatieom
gevingen te bewaren bij de games, zodat ze in de toekomst 
gemakkelijk kunnen worden afgespeeld.
 
De videogames van M2H studio waren aangeleverd in Disk 
Images. Dat is op zich handig, omdat deze bestanden een 
representatie zijn van wat je bijvoorbeeld op een CDrom 
zou zetten om de games af te spelen op een PC. Desondanks 
levert ook dit problemen op met betrekking tot duurzame 
toegankelijkheid. De bestandsformaten zijn op dit moment 
alleen af te spelen op Windows 10 of Linux. Er moet dus een 
oplossing worden gevonden voor duurzame toegankelijkheid, 
zodat de games ook op toekomstige besturingssystemen en 
hardware kunnen worden afgespeeld zonder dat daar al te 
veel inhoudelijke of technische kennis voor nodig is.

Om ervoor te zorgen dat de bestandsformaten (om  precies 
te zijn .D64 en .T64 voor de Commodore 64games en 
.iso met daarin verschillende executables of stukjes soft
ware voor de M2Hgames) worden geaccepteerd door de 
 edepotsoftware van het Regionaal Archief Alkmaar, is het 

Het Regionaal Archief Alkmaar heeft de beschikking over 
meerdere werkende oude computersystemen.

De gamearchieven vormen 
een rijke aanvulling op 
de collectie particuliere 
archieven

»
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»

| Gamers en hackers in het archief

van belang een aantal zaken vast te leggen in de metadata. 
Het gaat hier dan niet alleen om beschrijvende en technische 
metadata over de bestanden zelf (wat is het, welk formaat 
heeft het, welke checksum is er berekend, welke rechten zijn 
van toepassing, enzovoort), maar dus vooral ook om gegevens 
over de voorwaarden die er nodig zijn voor raadpleging. Denk 
hierbij aan de benodigde hardware, besturingssystemen en 
software om de bestanden te kunnen raadplegen. Dit is van 
groot belang voor de wijze waarop raadpleging kan plaats
vinden. Niet iedere geïnteresseerde beschikt immers over een 
Commodore 64 om daar een paar games uit de jaren tachtig 
op af te spelen. Deze hardware moet dus gesimuleerd kunnen 
worden op een computer die nu in gebruik is of in gebruik is 
in de toekomst. Dit gebeurt door middel van emulatie.

De opname van de videogames in het edepot is mogelijk. 
De grote uitdaging ligt in de duurzame toegankelijkheid 
van deze games door middel van emulatie. Aangezien het 

 Regionaal  Archief Alkmaar niet beschikt over een ICT afdeling, 
is het  archief zelf niet in staat om een infrastructuur in te 
rich ten voor emulatie. Toch ontstaat hier de vraag om op 
een laagdrem pelige en relatief eenvoudige manier gebruik 
te maken van emu latie. Het is ook denkbaar dat deze vraag 
groter wordt naarmate er meer digitale informatieobjecten 
hun weg gaan vinden naar het archief. Denk bijvoorbeeld aan 
 AutoCADtekeningen van architecten en andere software 
specifieke informatieobjecten die ook conform de Archiefwet 
voor blijvende bewaring in aanmerking kunnen komen. 

Van links naar rechts: Jos Hoebe (BlackMill Games), Matt 
Hergaarden (M2H) en Mike Hergaarden (M2H) tijdens de 
presentatie van Verdun op Gamescon 2013.

Kopje?
De schenkingen van M2H en Joost Honig zijn niet 
alleen opgenomen in het e-depot, maar ook te 
bekijken en te downloaden vanaf  
www.archiefalkmaar.nl/games.
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NDEproject Software Archivering
Toen wij bezig waren met onze gameaanwinsten werden 
we benaderd door het NDE in het kader van het project 
Software Archivering. Het doel van dit project was in eerste 
instantie om een surveyonderzoek te doen naar instellingen 
die zich bezighouden met het archiveren van software. De 
projectleiders kwamen er echter al snel achter dat er slechts 
een gering aantal instellingen bezig is met dit vraagstuk. 
Zodoende werd besloten om een aantal instellingen te 
bevragen naar waar ze mee bezig zijn en wat de toekom
stige wensen zijn rondom het archiveren van software. Dit 
werd gedaan door een aantal interviews en bijeenkomsten 
waarbij werknemers van Het Nieuwe Instituut, LIMA en het 
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid aanwezig waren. 
De bevindingen van de projectgroep zijn opgenomen in het 
rapport van het NDE: Software-archivering en de Nederlandse 
erfgoedsector.1

Vanuit de deelnemers was er sterke interesse in het ge
bruik van het framework Emulation as a Service (EaaS). 
Dit framework is bedoeld om emulatieomgevingen in te 
richten voor bijvoorbeeld archiefinstellingen, die daarmee 
verouderde bestandsformaten beschikbaar kunnen stel
len. Het framework is in ontwikkeling door de Universiteit 
Freiburg sinds 2011. Met het framework wordt sinds 2018 
door Yale University een infrastructuur ontwikkeld. Deze 
Emulation as a Sevice Infrastructure (EaaSI) heeft als doel 
om een netwerk te creëren van instellingen die emula
tieomgevingen binnen het EaaSframework kunnen testen 
en onderling kunnen uitwisselen. Al deze ontwikkelingen 
dragen bij aan de toegankelijkheid van het EaaSframework. 
Als gevolg daarvan werd het Regionaal Archief Alkmaar in 

de gelegenheid gesteld om te testen, door de Commodore 
64games van Joost Honig en de 1001 Crew af te spelen in 
een emulatietestomgeving. De resultaten hiervan worden 
tijdens het schrijven van dit artikel verwerkt en gepubliceerd 
in een testrapport van het NDE. 

Emulatie door middel van de EaaSI gaat hierbij als volgt 
in zijn werk: het framework, inclusief de Commodore 
64emulator, de zogenoemde VICEemulator, draait in een 
cloudbased omgeving. Hierdoor hoef je als eind gebruiker 
geen software te installeren en kun je eenvoudigweg via 
je internetbrowser toegang krijgen tot de software. In 
de VICEemulator konden wij zelf de door Joost Honig 
aangeleverde videogames uploaden en afspelen. Door een 
configuratie was het mogelijk een modern toetsenbord te 
gebruiken om daarmee binnen de browser de Commodore 
64 te besturen en de games te spelen.

Het resultaat biedt een hoopvol perspectief. In ieder geval is 
het mogelijk gebruik te maken van een dergelijke oplossing 
voor het verlenen van toegang tot verouderde bestandsfor
maten (in dit geval games). Het is nu de vraag hoe dit verder 
kan worden ingericht en toepasbaar kan worden gemaakt. 
Niet alleen voor ons als Regionaal Archief Alkmaar, maar 
eerder als infrastructuur voor de archief en erfgoedsector. 
Wij verwachten namelijk dat het niet blijft bij deze games 
en dat er voor de toekomst meer kennis en kunde nodig is 
over het archiveren van software.  | 

noten
1  https://www.netwerkdigitaalerfgoed.nl/wp-content/

uploads/2020/04/NDE_Rapport-Software-archivering.pdf

Joost Honig met zijn 
Commodore 64 in 1986.

Fysieke versie op diskette van het Commodore 64-spel 
Rollerboard. 



10     ARCHIEVENBLAD  |  2020 |  N U M M E R  6

In een wereld met nepnieuws behoren 
archief diensten te fungeren als een anker 
van  vertrouwen in de overheid. Een van de 
functies van archiefinstellingen is dan die van 
 betrouwbare informatiebron. Archiefinstellin
gen garanderen dat (overheids)informatie op 
een juiste, veilige en integere manier bewaard 
en ont sloten wordt. Eerder hebben we kunnen 
lezen wat een authentiek digitaal archiefstuk 
is.1 In dit vervolg ga ik nader in op de betrouw
baarheid van digitaal archief.

Van originaliteit tot authenticiteit

Digitale betrouwbaarheid 
van archieven

Tekst Roland Bisscheroux  |  directeurarchivaris Waterlands Archief

 In de Archiefregeling is uitgewerkt waaraan (te bewaren) 
 digitale archiefbescheiden moeten voldoen, hetgeen als 
volgt kan worden samengevat:2
• het is wat het beweert te zijn (authentiek);
• het is een accurate voorstelling van de transactie waar het 

over handelt (betrouwbaar);
• het is niet ongeautoriseerd te veranderen en veranderingen 

zijn na te gaan (integer);
• het is vindbaar, raadpleegbaar en begrijpelijk binnen de 

originele context (bruikbaar).
In de digitale samenleving reproduceren we continu online 
en delen en hergebruiken we informatie, vaak buiten de oor
spronkelijke context. De vraag is dan: wat is bij een digitaal 
archiefstuk het originele exemplaar? Of hangt de authenti
citeit af van de degene die het deelt? Betrouwbaarheid van 
informatie duidt op de inhoud: komen de gegevens overeen 
met de transactie waarover zij gaan? Tot slot: hebben archief
instellingen ook de verantwoordelijkheid met betrekking tot 
waarheid? Deze vragen passeren hieronder de revue.

Authenticiteit
In vervolg op mijn artikel ‘Wat is een digitaal archiefstuk?’ 
kwam vanuit de redactie de vraag wat bij een digitaal 
archiefstuk het originele exemplaar is. Het begrip origineel 
wijst op een relatie tussen twee documenten, waarbij het 
ene is vervaardigd als kopie, reproductie of afschrift van 
het andere. Het document waarnaar een kopie, repro
ductie of afschrift is vervaardigd, is dan het origineel.3 
Maar het gebruik van de term ‘origineel’ wordt door de 
 Archiefterminologie ontraden. Als beschrijvingselement 

voor het ontwikkelingsstadium van een document is het 
 onbruikbaar. Omdat van elk document een kopie, repro
ductie of afschrift kan worden vervaardigd, kan dus elk 
document origineel zijn ten opzichte van een ander. Ook 
een kopie kan dus weer een origineel worden als daar
van een  afschrift of reproductie wordt vervaardigd (copia 
copiae). Wat er in feite gebeurt als we een digitaal bestand 
‘verplaatsen’, is dat we onbewust een kopie maken van het 
document. En al zien we het bestand niet meer op de oude 
locatie, onder water kunnen de gegevens nog aanwezig 
zijn… Originaliteit is dus niet alleen om formele, maar ook 
om technische redenen niet bruikbaar. 
Ook, of juist, kan in een digitale omgeving dus heel eenvou
dig een digitale kopie gemaakt en aangepast worden. Wat 
is dan een authentiek digitaal archiefstuk? ‘Een archiefstuk 
is authentiek als de integriteit vaststaat als gevolg van een 
controleerbare wijze van archiefvorming, overlevering, 
bewaring en raadpleging. De controleerbaarheid ligt in de 
aanwezigheid en de status van andere documenten die 
de context, de toegepaste apparatuur en programmatuur 
en de metagegevens van het archiefstuk waarborgen.’4 
Bijvoorbeeld door een digitale handtekening die door een 
‘vertrouwde derde partij’ wordt gevalideerd. De vraag is nog 
welke rol de blockchaintechnologie (zie kader) gaat spelen in 
het waarborgen van de betrouwbaarheid en  authenticiteit 

DIGITALISERING
THEMA AUTHENTICITEIT

Bron: Tumisu via Pixabay.
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van archiefstukken. We kunnen alleen spreken van authen
tieke digitale archiefstukken als bijvoorbeeld de vereiste 
digitale handtekeningen aanwezig zijn. 

Betrouwbaarheid
Betrouwbaarheid heeft betrekking op de inhoud van een 
archiefstuk: komen de gegevens overeen met de transactie 
waarover zij gaan? In een digitale wereld lijkt  informatie 
meer dan ooit onbetrouwbaar. Dit aspect ligt op de grens 
van het werkterrein van de archivaris. De archivaris (of 
secretaris als er geen archivaris benoemd is, dan wel de 
Erfgoedinspectie) houdt toezicht op de archiefvorming 
bij een overheidsorganisatie volgens de Archiefwet. 
 Betrouwbaarheid van informatie maakt geen deel uit van 
het toetsingskader van de gemeentelijke archiefinspecteur.5 
Het toetsingskader RODIN biedt volgens de toelichting 
houvast bij de inrichting, het gebruik en de beoordeling  
van een beheeromgeving waarin digitale informatie gecon
troleerd en duurzaam beheerd moet worden, zodat de 
betrouwbaarheid en toegankelijkheid daarvan gegarandeerd 
zijn. Metagegevens waarborgen de authenticiteit, betrouw
baarheid, bruikbaarheid en integriteit van informatie
objecten. De inhoud van de informatieobjecten maakt 
echter geen deel uit van RODIN.

Desalniettemin zal de toezichthouder zich een beeld 
vormen van de informatieverwerking in een overheidsorga
nisatie. Archiefvorming vindt immers niet meer plaats met 
pen en papier, maar met informatiesystemen die werken 
volgens bedrijfsregels. Een daaruit volgende vergunning is 
de uitkomst van rekenregels en een weergave van gegevens 
die betrekking hebben op de transactie. Gedegen toezicht 
op het niveau van informatiesystemen kan dus leiden tot 
een uitspraak over de betrouwbaarheid van de informatie. 

Een betrouwbare overheid is een overheid die te vertrouwen 
is. We moeten erop kunnen vertrouwen dat de gegevens 
overeenkomen met de transactie waarover zij gaan. En 
 ‘vertrouwen komt te voet en gaat te paard’, luidt het gezegde. 
Met andere woorden: vertrouwen is een uitvloeisel van het 
jarenlange handelen van de overheid. En de controle daarop.

Waarheid?
De laatste vraag die wij ons stellen, gaat over waarheid van 
digitale informatie. Dit aspect ligt duidelijk over de grens 
van het werkterrein van de archivaris. Immers: hoe kan de 
toezichthouder controleren of de betrouwbare informatie 
ook waar is? Is een vergunning verleend op basis van de 
juiste gegevens? Is een bericht op sociale media van een 
overheidsorganisatie echt of nep? Het zou nader onderzoek 
vergen voor de archivaris als toezichthouder om daar uit
spraken over te doen. De nuance ligt hier in het acquisitie
beleid van archiefinstellingen. Juist om een completer, 
objectiever beeld te geven van het verleden verzamelen 
archief diensten immers naast overheidsarchieven ook 
andere archieven en collecties. Deze archieven kunnen een 
tegenwicht bieden aan de overheidsarchieven. Denk aan 
archieven van actiegroepen of belangengroepen met alter
natieve bronnen tegenover de overheidsinformatie.
Dat brengt ons op de noodzakelijke actieve rol van archief
instellingen in een digitale wereld. Konden we in de 
papie ren wereld redelijk vertrouwen op een eeuwenoude 
traditie, de digitale wereld heeft ons overspoeld met nieuwe 
aspecten. Al onze energie is nodig om die digitale informatie 
te verzamelen, te analyseren en duurzaam toegankelijk te 
houden. En voor ons publiek moeten we die digitale werke
lijkheid duiden, zodat we daadwerkelijk kunnen fungeren 
als een anker van vertrouwen. | 

noten
1  ‘Wat is een digitaal archiefstuk? Van oorkondeleer naar de 

toekomst van archiefbeheer’, Archievenblad (2019), nr. 2, 14-15.
2  https://archiefwiki.pleio.nl/wiki/1._Inleiding
3  https://archiefwiki.pleio.nl/wiki/Origineel
4  http://archiefwiki.org/wiki/Authenticiteit 
5  VNG Handreiking, Horizontale verantwoording Archiefwet 1995 

via Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s), derde geactualiseerde 
versie (2020).

We moeten de digitale 
werkelijkheid duiden, zodat 
we daadwerkelijk kunnen 
fungeren als een anker van 
vertrouwen

Blockchain – van bitcoin tot archiefstuk
De blockchaintechnologie heeft de virtuele munt 
bitcoin mogelijk gemaakt, maar kan ook voor 
overdracht van andere gegevens worden gebruikt. 
Blockchain is een vertrouwensfacilitator en gaat de 
rol van ‘vertrouwde derde partij’ daarom veran-
deren. Een blockchain is in staat om vertrouwen 
te genereren tussen twee partijen die elkaar niet 
kennen, zonder dat hier een tussenpersoon bij be-
trokken hoeft te zijn. Beroepsgroepen en sectoren 
die hun rol zullen zien veranderen onder invloed 
van blockchains, zijn daarom vertrouwde partijen 
als banken, verzekeraars, notarissen, accountants 
en overheden. Blockchaintechnologie zal impact 
gaan hebben op onze samenleving. Beroepsgroe-
pen zullen veranderen of verdwijnen. Tegelijkertijd 
biedt het kansen voor nieuwe activiteiten.
Bron: Blockchain. De technologie die de wereld radi-
caal verandert (2017).



12     ARCHIEVENBLAD  |  2020 |  N U M M E R  6

Het Nationaal Archief (NA) in Den Haag is geregeld betrokken bij tentoonstellingen, extern als bruik
leengever en intern als maker. Het beoordelen van de materiële toestand van de objecten is daarbij 
altijd onderdeel van het traject. Soms is de conclusie dat een stuk niet of nauwelijks blootgesteld mag 
worden aan bijvoorbeeld licht, schommelingen in het klimaat of trillingen. Dat kan tot ingrijpende 
beslissingen leiden, zoals blijkt uit de in dit artikel besproken casestudy.

Uitdagend keuzeproces maakt conservering complex

Het Relaas van Tula in 
facsimile

Tekst Femke Prinsen  |  adviseur Conservering Nationaal Archief en > 

Het derde deel van De Minuut-notulen van de gewone en 
buitengewone vergaderingen van Directeur (Commissarissen) en 
Raden, 1791-18041, hierna aangeduid als Inv.nr. 105, lijkt op het 
eerste gezicht een weinig opzienbarend boek: het heeft een 
eenvoudige band met een vlekkerige bekleding van ongeverfd 
grof textiel, en bevat ruim duizend pagina’s op lompenpapier 
geschreven juridische notulen uit Aruba, Bonaire en Curaçao. 
Bij nadere beschouwing is Inv.nr. 105 echter zeer bijzonder. 
De reden hiervoor zijn vier pagina’s die samen bekendstaan 
als Het Relaas van Tula (p. 769 t/m 772), hierna aangeduid 
als Het Relaas. Hier is het verhaal van Tula, de leider van de 
grootste slavenopstand in de geschiedenis van de Nederland
se Antillen. Omdat het voor het eerst is dat de stem van een 
slaafgemaakte uit eerste hand is te horen, is het een stuk van 
groot historisch belang. Inv.nr. 105 is ook bijzonder omdat het 
besluitvormingsproces met betrekking tot het tentoonstellen 
heeft geleid tot een onconventionele oplossing, namelijk het 
laten vervaardigen van een facsimile. 

Authenticiteit versus kwetsbaarheid (I)
Omdat Het Relaas zo’n bijzonder stuk is, werd besloten om 
Inv.nr.105 op te nemen in de nieuwe educatieve tentoon
stelling Wie ben ik, wie was jij? Met de restauratoren en 
conserveringsadviseurs werd overlegd of, en zo ja hoe Inv.
nr.105 het beste tentoongesteld kon worden. Het feit dat 
de band erg beschadigd was, vormde geen groot probleem. 
Sterker nog: omdat de bandboekblokverbinding verbroken 
was, was het juist makkelijker om het geopend te expos
eren. Dat een flink aantal bladen van het boekblok sterk 
was aangetast door inktvraat en verzuring was echter wel 
 pro blematisch. Extra zorgelijk was dat als het boek per
manent opengeslagen zou liggen op de eerste pagina van 
Het Relaas, de lichtbelasting de papierschade zou kunnen 
 verergeren en er vervaging van de inkt zou kunnen optre
den. Het risico op informatie en materiaalverlies van deze 
belang rijke historische bron was dus reëel. Niet tentoonstel
len was echter geen optie vanwege het unieke belang van 
dit stuk. Het exposeren van een facsimile kwam ter sprake, 
maar deze optie werd verworpen, omdat het tonen van 

het authentieke stuk essentieel werd gevonden en de licht
belasting tot het minimum beperkt zou blijven. Het concept 
van de tentoonstelling is namelijk een donkere zaal waar de 
bezoeker met een zaklantaarn van vitrine naar  vitrine loopt. 
Daar het een interne tentoonstelling betrof, had het NA zelf 
de klimatologische omstandigheden in de hand. Bovendien 
hoefde er geen rekening gehouden te worden met eventuele 
schade die tijdens transport kon optreden. 

Authenticiteit versus kwetsbaarheid (II)
Het lijkt alsof de kous daarmee af was. Inv.nr.105 zou de 
komende vijf jaar bewaard worden in een vitrine, waarbij 
het slechts af en toe belicht werd. Maar toen kwam van het 
Rijksmuseum Amsterdam (RMA) een bruikleenaanvraag 
voor Inv.nr.105. In een grote tentoonstelling over slavernij 
zou Het Relaas een sleutelstuk vormen. Binnen deze context 
was een nieuwe beoordeling nodig, ook omdat de tentoon
stellingsomstandigheden anders waren: het stuk zou het 
NA moeten verlaten en vier maanden in een verlichte zaal 

BEHOUD
THEMA AUTHENTICITEIT

Papierschade ten gevolge van ijzergallusinkt en de verzuring 
die dit veroorzaakt heeft (foto Femke Prinsen). 
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Maaike Heemskerk  |  senior restaurator Stadsarchief Rotterdam

worden geëxposeerd. De aanvraag werd vanwege het belang 
voor de tentoonstelling gehonoreerd. 
Deze toezegging had ingrijpende consequenties. De eerste 
voorwaarde was dat Inv.nr. 105 op een veilige en verantwoor
de manier in bruikleen gegeven werd. Ernstige papierschade 
moest om die reden gestabiliseerd worden. De tweede 
voorwaarde had grotere implicaties: het stuk zou na de ten
toonstelling in het RMA in principe niet meer tentoongesteld 
mogen worden vanwege de te kwetsbare materiële staat. 
Daarmee lag de optie voor een facsimile weer op tafel, en dit 
keer werd deze niet verworpen. In de vitrine van Wie ben ik, wie 
was jij? zou voor de duur van de tentoonstelling in het RMA 
een hoogwaardig facsimile moeten komen. En dit  facsimile 
zou in de toekomst de rol van het archiefstuk als fysiek object 
overnemen, waar het bruiklenen of inzage betreft. 
Het voordeel van een facsimile is namelijk dat dit veel beter 
bestand is tegen hanteren, nietoptimale klimatologische 
omstandigheden of overmatige belichting. Het origineel 
zal dan, zodra Wie ben ik, wie was jij? is afgelopen, onder 
optimale omstandigheden in het depot worden bewaard en 
alleen bij hoge uitzondering worden gehanteerd. Het risico 
op verdere beschadiging wordt zo tot een absoluut mini
mum beperkt, waardoor de levensduur van het authentieke 
stuk wordt verlengd. Het besluit tot het laten maken van 
een facsimile kan in die zin als een conserveringsbehande
ling worden beschouwd. 
Om het facsimile te maken is de hulp ingeroepen van Pau 
Groenendijk van Mooie Boeken, gespecialiseerd in fascimile’s, 
van Nicole Mosch, gespecialiseerd in het vervaardigen van 
hoogwaardige digitale reproducties en van Picturae, het 
digitaliseringsbedrijf waar het NA nauw mee samenwerkt.

Het doel en de functie van het facsimile
Nadat was besloten tot het laten maken van een facsimile, 
werd de vraag belangrijk: wat is het doel van dit facsimile? 
Dat klinkt als een open deur, maar er moeten besluiten 
genomen worden die ook gevolgen hebben voor het gebruik, 
de functie en de aard van het facsimile, wat weer invloed 
heeft op het maakproces. Het hoofddoel zou zijn dat er een 
goedgelijkend boek zou komen dat dezelfde sfeer en het
zelfde gevoel van authenticiteit oproept als het origineel, en 
dat gebruikt kan worden om in vrijwel alle omstandigheden 
tentoon te stellen. Dat riep vragen op als: in hoeverre moet 
het een natuurgetrouwe éénopéén kopie van het origineel 
worden? In hoeverre mag de gebruiker zien, voelen of zelfs 
horen als hij door het boek bladert dat het een facsimile is? 
Het moet ook duidelijk zijn waar de grenzen van het facsi
mile liggen. Zo kan de illusie worden gewekt dat het een 
object betreft dat 225 jaar geleden in Curaçao is gemaakt, 
maar het is de vraag of een facsimile ook een historische 
sensatie  – het besef direct in contact te staan met het 
verleden door middel van een voorwerp – kan oproepen.  
De emotie die iemand kan voelen bij het origineel zal zelden 
even sterk zijn bij een replica. Ook materieeltechnisch 
onderzoek (bijvoorbeeld naar het soort papier, de inkten  
of de materialen waar de band van is gemaakt) is alleen 
moge lijk bij het origineel. Een facsimile zal dan ook nooit 
een origineel kunnen vervangen. 

Een facsimile kan er ook voor zorgen dat een stuk voor 
meer mensen toegankelijk is. Niet alleen doordat er minder 
restricties zijn voor het gebruik, maar ook doordat meerd
ere exemplaren gemaakt kunnen worden. Zo werd ervoor 
gekozen om van Inv.nr.105 niet één maar twee facsimile’s te 
maken: Eén voor in de tentoonstelling Wie ben ik, wie was jij? 
en één voor het Nationaal Archief van Curaçao. Zo kan het 
boek op meerdere plaatsen tegelijk getoond, vastgehouden 
en geraadpleegd worden.

Tijdelijke reproductie
Terwijl de aanvraag van het RMA nog liep, was de ten
toonstelling Wie was ik, wie was jij? met daarin Inv.nr. 105 
al geopend. Inv.nr. 105 moest echter worden gelicht voor 
de facsimi lering, restauratie en de bruikleen aan het RMA. 

Een facsimile kan in 
belangrijke mate bijdragen 
aan het behoud van het 
origineel

De spread in de tentoonstelling Wie ben ik, wie was jij? (foto 
Alexandra Nederlof). 

»



14     ARCHIEVENBLAD  |  2020 |  N U M M E R  6

| Het Relaas van Tula in facsimile

» Omdat er niet langer dan een paar dagen een lege vitrine 
mocht worden getoond, was een aanvaardbare tussenoplos
sing nodig voor de maanden dat het origineel niet meer in de 
vitrine lag, maar het facsimile nog niet klaar was. De keuze viel 
op een spread. Hier toe zijn enkel de pagina’s van Het Relaas 
in huis, door Mosch op hoge resolutie gescand. Groenendijk 
voorzag vervolgens de afgedrukte reproducties van een band 
van grof textiel dat qua uiterlijk veel weg heeft van de origi
nele bandbekleding. Deze spread is geen facsimile: de overige 
1002 pagina’s van het stuk ontbreken, evenals constructieve 
elementen zoals overlijmstroken of schutbladen. Voor wie van 
bovenaf op de vitrine kijkt, ziet het er echter redelijk overtui
gend uit en daarmee dient deze spread zijn doel.

Facsimile light
Toen de spread in de vitrine lag, is Inv.nr. 105 opnieuw 
uitvoe ring bekeken door de restauratoren, conservering
sadviseurs en de makers van het facsimile om te bepalen 
wat voor type facsimile nodig was. Het boekblok bestaat 
bijvoorbeeld uit allerlei papiersoorten van verschillende 
diktes, formaten, texturen en kleuren en met verschillende 
schadevormen. Als het originele boekblok exact gerepro
duceerd werd, zou elk blad de juiste kleur, textuur en dikte 
moeten hebben en precies in vorm moeten worden geknipt. 
Ook de kleur van de verschillende inkten zou exact moeten 
worden gereproduceerd en toevoegingen als zegels zouden 
apart nagemaakt en ingevoegd moeten worden.2 
Een dergelijke aanpak levert weliswaar een nauwelijks van 
echt te onderscheiden facsimile op, maar daar hangt wel 
een prijskaartje aan. Een goedkopere oplossing was om de 
pagina’s van Het Relaas in te binden in een blanco dummy 
van duizend pagina’s. Hierdoor zou echter de context van 
het stuk verloren gaan en bovendien werd zo de illusie 
van een echt boek verstoord. Er werd gekozen voor een 
compromis: een facsimile light. Alleen Het Relaas wordt een 
kleurgetrouwe reproductie in hoge resolutie. De rest van de 
bladen wordt gedrukt in lagere resolutie op één type papier 
met hetzelfde formaat. Het gebonden boekblok wordt 
vervolgens in één keer schoongesneden. Dit zou veel werk 
besparen, terwijl het facsimile als geheel toch de sfeer van 
het origineel ademt, aangezien de band plus de vijf pagina’s 
waar het om gaat wel zo exact mogelijk worden nagemaakt. 

Digitalisering
Om het facsimile light te kunnen maken, was digitalisering 
van het origineel nodig. Het boekblok was echter erg bescha
digd. Het stond al vast dat er behandeling nodig was om het 
stuk op verantwoorde wijze te exposeren, de vraag was alleen: 
moest dit gedaan worden voorafgaand aan digitalisering of 
juist erna? Het voordeel van voorafgaand behandelen was dat 
digitalisering minder risicovol was, maar het nadeel was dat 
zelfs het dunste Japans papier de leesbaarheid negatief beïn
vloedt. Er is daarom voor gekozen om eerst te digitaliseren en 
dan te restaureren. Aan deze keuze werden wel voorwaarden 
gesteld, zoals: de digitalisering werd begeleid door een restau
rator van het NA, het digitaliseren moest op een boeken
wip en er werd met zo min mogelijk druk van de glasplaat 
gewerkt. Het niet aandrukken van de glasplaat had weliswaar 

nadelige gevolgen voor de scherpte van de reproductie, maar 
het argument om het stuk te sparen was zwaarwegender dan 
een optimale kwaliteit van de afdruk.3 

Voorbereiden facsimile
Na het digitaliseren werden materiaal en kleuranalyses 
uitgevoerd door Groenendijk en Mosch. Op grond hiervan 
werden de papiersoort en drukinstellingen bepaald. Het 
streven was om een boek te maken met hetzelfde uiterlijk 
en dezelfde sfeer als het origineel, maar dat tegelijk goed 
hanteer baar is. Als de gebruiker het boek en in het bijzon der 
Het Relaas zou bekijken, moest hij het gevoel krijgen verkleurd, 
handgeschept lompenpapier met ijzergallusinkt te zien, en 
niet een afdruk op modern papier, wat het in wezen is. Omdat 
het om het opwekken van een illusie gaat, was het exact 
kopiëren van de authentieke bindmethode om vergelijkbare 
reden van ondergeschikt belang. Een bindconstructie die beter 
werkt voor het moderne papier en het boek beter en veiliger 
hanteerbaar maakt, is van groter belang dan het  namaken van 
constructieelementen die onzichtbaar zullen zijn. 
Het was wél belangrijk dat het facsimile authentiek zou 
aandoen. Inv.nr. 105 heeft een eenvoudige band, gemaakt 
van materialen die eind achttiende eeuw op Curaçao 
voorhanden waren. De materiaalkeuze voor het facsimile 
moet dit respecteren. Daarom wordt voor de bandbekleding 
bijvoorbeeld niet gekozen voor een zijden weefsel, ondanks 
het feit dat dit wat betreft kleur, structuur en tactiliteit sterk 
lijkt op de originele bandbekleding. Een luxueuze stof als 
zijde past niet bij dit type boek, dat allesbehalve luxe is.  

Nicole Mosch beoordeelt verschillende afdrukken van de 
door Picturae gedigitaliseerde pagina’s op kleur (foto Femke 
Prinsen). 
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Er is daarom gekozen voor linnen, dat beter aansluit bij dit 
type boek, hoewel de exacte overeenkomst minder is. 
Ten slotte is het ethisch gezien van belang dat het altijd voor 
de gebruiker duidelijk blijft dat het hier een  natuurgetrouwe 
kopie betreft, anders neigt het naar vervalsing. Er moet 
daarom duidelijk worden aangegeven dat het een facsimile 
is, en daarnaast wanneer dit is gemaakt, met welke reden, 
door wie en met welke materialen. In het facsimile van Inv.
nr.105 zal daarom een colofon worden geplakt waar deze 
gegevens zijn opgenomen.4

Conclusie
In dit artikel is het lange voortraject besproken dat vooraf
ging aan de vervaardiging van het facsimile van Inv.nr. 105; 
de vervaardiging zelf moet ten tijde van het schrijven van 
dit artikel nog plaatsvinden. Het is echter duidelijk dat de 
besluitvorming rond de vervaardiging van een facsimile 
zelden eenduidig noch vanzelfsprekend is en afhangt van 
verschillende factoren, waaronder het doel van het facsimile, 
de functionaliteit, financiële, ethische en praktische overwe
gingen en authenticiteit versus het oproepen van het gevoel 
van authenticiteit.
Ook is gebleken dat een facsimile in belangrijke mate kan 
bijdragen aan het behoud van het origineel, doordat dit 
slechts zelden nog hoeft te worden blootgesteld aan externe 
factoren als lichtbelasting, ongunstige klimatologische om
standigheden of hanteren. Met een facsimile hoeft men veel 
minder terughoudend te zijn, en bovendien kan een veel 
groter publiek bereikt worden. Daarmee kan een facsimile 
grote toegevoegde waarde hebben als het gaat om kwets
bare, waardevolle stukken.  | 

Met dank aan Pau Groenendijk, Nicole Mosch, Gerrit de Bruin en 
Alexandra Nederlof.
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noten
1 Curaçao, Oude Archieven tot 1828, toegang 1.05.12.01, inv.nr. 105.
2 Een voorbeeld van een dergelijk facsimile is het dagboek van 

Anne Frank, dat Pau Groenendijk in 2003 voor het Anne 
Frankhuis maakte en waarbij het nadrukkelijk de opdracht was 
om een exacte kopie van het origineel te maken.

3 Voor het digitaliseren werden de instellingen gebruikt die altijd 
voor digitaliseringsopdrachten gebruikt worden (300 PPI). Bij 
nader inzien is het verstandiger om te overwegen om aan een 
scan- of fotoreproductie voor een facsimile hogere  eisen te 
stellen, zoals een hogere resolutie, zodat meer details zichtbaar 
zijn er een betere diepte-ervaring ontstaat. De keerzijde van een 
hogere resolutie is de extra hoeveelheid data die dit kost. 

4 Bij toekomstige tentoonstellingen moet op het tekstbordje 
aangegeven worden dat het een facsimile betreft om verwarring 
over de authenticiteit van het stuk te voorkomen.

Pau Groenendijk bekijkt welk textiel het best geschikt is 
voor de bandbekleding (foto Femke Prinsen). 
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Authenticiteit moet komen 
uit jezelf

Tekst Christian van der Ven  |  hoofd Publieksdiensten bij het Brabants Historisch Informatie Centrum in ’sHertogenbosch

Voor Donna

Toen in het voorjaar de lockdown werd 
afgekondigd, blies ik thuis mijn oude 
Skypeaccount nieuwe adem in. Een 
tijdcapsule die me tien jaar terug in het 
leven bracht. Meldingen van mijn laat
ste gesprekken stonden op het scherm, 
contactpersonen van toen keken me 
aan. Waaronder Donna. Ik heb haar 
nooit willen verwijderen.

Ik ontmoette Donna Dinberg een paar 
jaar eerder, rond 2007, in de virtuele 
wereld Second Life. Ik stapte daar net 
rond, zij opende als haar alter ego 
Dinnie Devonshire juist een virtuele 
vestiging van haar instelling: Library 
and Archives Canada. Daar werkte ze 
als bibliothecaris met een liefde voor 
archieven, bovendien een expert in 
Joodse genealogie. Ik zat vers in het 
vak, zij dicht bij haar pensioen.
In een computerwereld waarin commu 
nicatie nog op getypte tekst leunde, 
klonk haar warme persoonlijkheid door. 
Haar scherpe humor ook. En haar liefde 
voor informatiedienstverlening, voor 
de mensen met wie ze werkte, en de 
mensen voor wie ze werkte.

Samen met Donna startte ik in Second 
Life een archiefgroep. We wisselden 
urenlang ideeën en ervaringen uit met 
archivarissen over de hele wereld. We 
inspireerden elkaar tot nieuwe vormen 
van dienstverlening en hielpen elkaar 
om te gaan met weerstand vanuit onze 
omgeving. Tot het einde.

Op 11 april 2009 verloor Donna haar 
strijd tegen kanker. Ze was 66 jaar, liet 
vier kinderen en een kleinkind na. Vlak 
voor haar overlijden spraken we voor 
het eerst op Skype. Haar stem was toen 
al gebroken, maar ze praatte alsof ze 
het allemaal nog ging meemaken.

Donna was een pionier in virtual 
reference. Ze stond aan de wieg van 
gezamenlijke digitale dienstverlening 
tussen bibliotheken en archieven  
– eerst via email, later chat – en 
maakte zich sterk voor internatio
nale samenwerking.  Samen mensen 
voorzien van  betrouwbare informatie. 
Iemand die een innerlijke kracht bezat 
om goed gemutst tegen de stroom in  
te zwemmen.
Ze beschreef me ooit het conservatieve 
karakter van haar werkomgeving. Ik 
merkte glimlachend op, dat ze zich 
daar als pionierende professional vast 
een vreemde eend in de bijt voelde. Ze 
antwoordde gevat: 

‘LOL Yes, I am the loose cannon, the 
black sheep, the rogue element, ... all 
that! But hey, I have been this way for 
most of my 64 years (there, it’s out 
now!) And, I expect I shall continue this 
way until I leave for someplace else.’

Om daaraan toe te voegen: 

‘Maybe I shall just haunt Second Life 
when I am through with this world. 
That’s an interesting thought!’

Bij authenticiteit denken we in ons 
vakgebied aan de echtheid van infor
matie. Authenticiteit als eigenschap 
van een archiefstuk, dat de integriteit 
vaststaat als gevolg van een contro

leerbare wijze van archiefvorming, 
overlevering, bewaring en raadpleging, 
aldus onze vakterminologie.
Maar ik denk bij authenticiteit eerst 
aan de echtheid van mensen. Zoals 
Donna. Authenticiteit als mate waarin 
iemand trouw is aan zijn of haar eigen 
persoonlijkheid, geest of karakter, 
ondanks externe krachten. Je kunt 
het niet winnen door een stappen
plan te volgen of posities in te nemen. 
Authenti citeit moet komen uit jezelf.

Toen ik na Donna’s overlijden nog eens 
in Second Life was, spookte ze er niet. 
In plaats daarvan trof me slechts een 
kille mededeling van de server: 

‘Dinnie Devonshire is offline.’

Maar Donna Dinberg is in mijn herin
nering. Als een van de mensen, die op 
authentieke wijze mij inspireerden een 
eigen weg te zoeken in ons vakgebied. 
Dankjewel. | 
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In 2022 viert Utrecht 900 jaar Utrecht stads
rechten. Het Utrechts Archief (HUA) besloot 
daarom het Archief van het Stadsbestuur van 
Utrecht (toegang 701) aan te bieden bij Meta
morfoze. Daarbij zijn een groot aantal opgerolde 
acquitten gevlakt, gerestaureerd, herbeschreven, 
verpakt en gedigitaliseerd. In 2019 is dit project 
verzorgd door HUA in samenwerking met DP 
Conservation. In dit artikel wordt het conser
veringsproces van dit bijzondere onderdeel met 
inventarisnummer 616 beschreven. 

Vlakken, restaureren en digitaliseren

Wat doe je met 35.000 
opgerolde acquitten?

Tekst Elly Pouwels  |  vakspecialist conservering & restauratie Het Utrechts Archief

 De 34.862 acquitten, kwitanties van lijf en erfrenten  
(15321546), maken deel uit van het oudste deel van dit 
archief (11221577). De acquitten zijn strak opgerold be
waard, geordend op jaar en datum, verpakt in stevig grijs 
omslagpapier (150 grams) en dichtgebonden met een dik 
koord. In totaal zijn er tachtig pakketten, elk pakket is een 
inventaris subnummer en elk pakket bevat de acquitten 
van een jaargang. Bij sommige pakketten is een verde
re opdeling aangetroffen per gilde. Deze opdeling is bij 

het  herverpakken gehandhaafd. De acquitten variëren in 
 formaat van ongeveer 20 x 10 cm tot 8 x 3 cm. 
In elk pakket bevinden zich tientallen kleine rolletjes acquit
ten, elk rolletje is in een stukje zestiendeeeuws schrijfpapier 
verpakt en veelal gesloten met een touwtje. Deze acquitten 
zijn al zeer lang in deze opgerolde toestand bewaard. Het is 
niet terug te halen vanaf wanneer precies. De enige tijds
aanduiding is het paarse eigendomsstempel op elk omslag
papier. Dit stempel was meer dan een eeuw geleden zeer 
populair bij de archivarissen van Nederland. Onze gedachte 
is dat de stempels en de pakketomslagen met de datering in 
cursief op etiket uit die tijd dateren en dat de rolletjes met 
hun pakpapiertje en touwtje oorspronkelijk zijn.

Overleg 
De bijzondere fysieke verschijningsvorm van deze stukken 
heeft tot flink wat overleg geleid tussen rijksarchivaris, restau
rator en Metamorfozecoördinator. Het Utrechts  Archief 
heeft met haar parallelle vestiging in het stads centrum ook 
een museale tak, met vaste en wisselexposities. Dit inventaris
nummer met zijn bijzonder authentieke format is natuurlijk 

ARCHIEVEN
THEMA AUTHENTICITEIT

Een pakket met acquitten.
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Foto's Het Utrechts Archief

uitermate geschikt om te tonen zoals het  bewaard is, als 
museaal object. Dit bleek het doorslaggevende argument om 
een van de subnummers van dit inventaris nummer buiten 
de Metamorfozeselectie te houden: dit pakket wordt nu 
bewaard zoals het tot ons is gekomen, geheel gesloten. Het 
is alleen tijdelijk geopend om grofweg de inhoud zichtbaar 
te maken en te constateren dat die in alle aspecten lijkt op 
de andere pakketten. We hebben een filmpje hierover op de 
website en het YouTubekanaal van HUA geplaatst.1 De rolle
tjes in dit pakket zijn dus niet beschreven. Het pakket is weer 
in zijn oorspronkelijke omslag met koord geborgen. Voor de 
overige tachtig subnummers bij dit inventarisnummer is de 
conservering daarna ter hand genomen. 

Materiële staat 
De materiële staat van de acquitten is redelijk tot goed. 
Het papier is vervaardigd van lompen en beschreven met 
ijzergallusinkt. Er is weinig inktvraat, vocht en mechanische 
schade geconstateerd. Slechts hier en daar zijn scheurtjes en 
vochtvlekken waargenomen. In de rolletjes is wel veel strooi
zand aangetroffen en er is sprake van oppervlaktevuil. Het 
voornaamste probleem is echter het strakopgeroldzijn: het 
‘geheugen’ van het papier maakt dat het de gerolde vorm 
wil blijven aannemen. 

Aandachtspunten 
Vanwege dit geheugen van het papier is het onmogelijk de 
stukken mechanisch (zonder vocht) te vlakken. Door het 
toebrengen van vocht (in de vorm van waterdamp) zwel
len de vezels en ontstaat er ruimte tussen de moleculen. 
Dit relaxt de papiervezel en faciliteert een voorzichtige 
mani pulatie. Het geheugen van het papier kan zo ‘gewist’ 
worden, zodat het papier na het drogen vlak blijft. Omdat 
de stukken beschreven zijn met ijzergallusinkt dient de 
behandeltijd zo kort mogelijk te zijn.
De aanwezigheid van ijzergallusinkt heeft ook invloed op 
het repareren van scheurtjes. Ook hiervoor geldt dat er met 
zo min mogelijk vocht gewerkt dient te worden. Een lijm 
opgelost in ethanol bleek de beste optie (in tegenstelling tot 
een lijm opgelost in water zoals bijvoorbeeld stijfsel, dat een 
langere droogtijd heeft). Deze lijm wordt aangebracht op 
dun remoistenable tissue (5grams Japans papier) en voor 
de reparaties op maat gemaakt en de lijm geactiveerd. 
Niet verwijderd oppervlaktevuil kan tijdens het bevochtigen 
en drogen ingekapseld worden in de vezelstructuur van 
papier. Daarom moeten de stijve onhandige rolletjes voor
afgaand aan het bevochtigen goed gereinigd worden. 
Een ander aandachtspunt is de (her)inventarisatie. Door 
de huidige berging was het eerder niet mogelijk de afzon
derlijke acquitten te beschrijven en/of te ordenen. Dit kon 
pas worden uitgevoerd na het vlakken. Daardoor was een 
gestructureerde workflow – met duidelijke markeringen per 
inventaris en per rolletje – van groot belang. Ook diende 
het inventariseren goed aan te sluiten op het conserverings
proces. Bij de inventarisatie bleken er sommige ‘wees
acquitten’ te zijn: die hoorden qua datum en gilde niet bij 
enig ander rolletje in het pakket. Deze items zijn apart,  
maar wel bij het betreffende subnummer, verpakt.

Voor het digitaliseringsproces is het ook van belang dat de 
acquitten vlak blijven liggen en eenvoudig uit hun verpakking 
te halen zijn en weer terug te plaatsen. Daarvoor dienden de 
acquitten een passende en duurzame berging te krijgen: per 
rolletje bij elkaar en deze eenheden per jaargang in een doos. 
Er is gekozen voor zuurvrije dienstenveloppen (A4) met de 
opening aan de lange zijde. De enveloppen komen staand 
met de opening naar boven in een passende archiefdoos. 
Hierdoor zijn de acquitten eenvoudig te raadplegen.

Werkwijze 
Het koordje om het pakpapiertje met het paarse stempel 
en de naam van het gilde wordt losgemaakt en de acquit
ten een voor een ontrold en – door voorzichtig tegenrollen 
om een kokertje – iets gevlakt. Tijdens het uitrollen worden 
oppervlaktevuil en strooizand verwijderd met een roetspons 
of kwastje. Daarna worden de acquitten per oorspronkelijk 
rolletje tijdelijk bewaard in een zuurvrije A4envelop en 
onder bezwaar geplaatst, totdat ze gevlakt gaan worden.   
Op elke envelop wordt het desbetreffende  inventarisnummer 
geschreven. Alle enveloppen van een inventarisnummer 
worden bij elkaar bewaard.
Om de acquitten op een verantwoorde en efficiënte manier 
te kunnen vlakken, is gebruikgemaakt van een vocht
sandwichmethode (van filtreerpapier, SMS hydrofoob en 
een ongecoate polyester afdeklaag). Omdat de acquitten 
van papier zijn (vaak wordt deze methode gebruikt bij 
perkament), is er gekozen voor een heel korte bevochtigings
tijd bij een hoge relatieve vochtigheid (95% waterdamp). 
Afhankelijk van de dikte van het papier is de bevochtigings
tijd enkele seconden tot een paar minuten. Daarna worden 
de licht vochtige acquitten neergelegd en onder bezwaar 
gedroogd. Na een dag of twee worden de acquitten uit de 
droogstapels gehaald, gegroepeerd, in enveloppen geborgen 
en per inventarisnummer in een passende doos geborgen.
Indien er een reparatie nodig is, gebeurt dit na het drogen 
met remoistenable tissue en 5% Klucel G in ethanol. De 
 acquit en de envelop blijven bij elkaar en kunnen na de 

Rolletjes acquitten. 
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»  ingreep weer toegevoegd worden aan het inventarisnummer.
De pakketomslagen met de ‘moderne’ datering, die dus 
naar alle waarschijnlijkheid zijn toegevoegd toen er ook zo 
driftig is gewerkt met paarse stempels op de pakpapiertjes 
van de individuele rolletjes, zijn op dezelfde manier gevlakt 
en apart bewaard in passende archiefdozen. Ze worden niet 
beschouwd als onderdeel van het inventarisnummer en dus 
niet gedigitaliseerd.
Dan wordt de inventarisatie gedaan door een medewerker 
van het Utrechts Archief: de acquitten worden bekeken, 

gecontroleerd, gesorteerd op jaar en datum en per gilde, en 
beschreven. Dat beide processen gelijk oplopen maakt het 
gemakkelijk om de samenwerking te optimaliseren. 

Conclusie
Dit project vroeg om een goede workflow om de verschil
lende aspecten van het proces – het ontrollen en schoon
maken, vlakken, leeghalen van de droogstapel, repareren en 
herbeschrijven – zonder haperingen op elkaar aan te laten 
sluiten. Als team wisten we het hele proces steeds meer te 
verfijnen, waardoor het gelukt is om het project binnen het 
gestelde tijdsbestek (340 uur) op een verantwoorde manier 
af te ronden. Als onderdeel van een Metamorfozeproject is 
de rapportage naar bureau Metamorfoze en HUA gebeurd. 
De acquitten zijn nu raadpleegbaar via hetutrechtsarchief.nl 
(https://bit.ly/362r75A). | 

Met medewerking van Yukina Uitenboogaart en Maik Gerritsen 
(DP Conservation) en Charlotte Schuitemaker (medewerker 
inventarisatie HUA). 

noten
1 https://hetutrechtsarchief.nl/overons/nieuws/ 

566stadsarchiefonline

advertentie

Gevlakte acquitten 
worden gecontroleerd 
en gesorteerd.
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In Nederland zijn er verschillende methoden om schimmels en insecten te bestrijden, maar deze zijn kost
baar. In ZuidKorea wordt gebruikgemaakt van een andere bestrijdingsmethode: fumigation. Zou deze 
behandelmethode ook toegepast kunnen worden in Nederland? Een verslag over de afgelopen vier jaar.

Schimmels en insecten bestrijden

Op zoek naar een alternatieve
methode

Tekst Cor de Graaf  |  adjunctdirecteur Erfgoed Leiden en omstreken  |  Foto's Regionaal Archief AlkmaarBEHOUD

In 2016 was het ICAcongres te gast in Seoul, ZuidKorea. 
 Zoals gebruikelijk was er naast een uitgebreid programma 
met vele lezingen een enorme zaal met stands van ver
schillende bedrijven. Twee Koreaanse bedrijven (BMST en 
Biomist) demonstreerden een apparaat met een vergelijk
bare werking, genaamd Fumigator. Dit is een onschadelijke 
methode ter bestrijding van schimmels en insecten voor 
documenten, ook na meermalig gebruik. De vraag die zich 
opdrong was of dit mogelijk een alternatief kon bieden voor 
de vaak gebruikte methoden voor het stoppen van sporen  
en het doden van ongedierte in Nederlandse archieven.

Huidige methoden in Nederland
Methode 1: gammadoorstraling
Gammadoorstraling is momenteel een van de meest uitge
voerde methoden om schimmels en ongedierte in archieven 
te bestrijden. In Nederland kan dat slechts bij één bedrijf. 
De archiefinspectie van NoordHolland heeft enkele jaren 
geleden middels een rondschrijven aan alle NoordHollandse 
gemeenten aangeraden om een dergelijke behandeling  alleen 
toe te passen indien het echt noodzakelijk is. Het is in de prak
tijk door gemeenten (en mogelijk ook wel archiefdiensten) 
evenwel niet ongebruikelijk gebleken dat gammadoorstraling 
preventief werd uitgevoerd. Men realiseert zich meestal niet 
de degradatie van de kwaliteit van het papier, zeker wanneer 
door andere omstandigheden de behandeling nogmaals 
wordt uitgevoerd.
In de brochure Pluis in huis wordt op pagina 38 uitgelegd 
dat vooral cellulosehoudend papier sterk gevoelig is voor 
de straling, omdat de celluloseketens worden afgebroken. 
 Behandeling kan een degradatie met zich meebrengen 
van tien tot vijftig procent. Daarnaast is het cumulatief. 
Een tweede behandeling heeft dus grotere gevolgen qua 
 degradatie dan de eerste. 
Fotografische afbeeldingen zijn niet geschikt voor deze 
 methode, omdat er sprake is van achteruitgang van de 
 afbeelding (met name oudere foto’s).  
Aangezien de behandeling een doorlooptijd heeft van een 
week, staan de archieven een week lang bij het bestralings
bedrijf, zonder dat de archivaris hier toezicht op heeft. Vooral 
bij waardevolle en oude archieven is dit een probleem. 

Methode 2: invriezen
Naast gammadoorstraling wordt eveneens veel gebruik
gemaakt van invriezen. Hierbij worden gedurende drie weken 
de voorwerpen of archieven in een vriescel geplaatst. Dit is 
qua degradatie van de archiefbescheiden minder belastend, 
maar na drie weken in een vriescel duurt het nog enkele 
 weken voordat de bescheiden weer in het depot staan. Voor
deel is wel dat ook alle voorstadia van insecten hierbij worden 
gedood. Voor schimmelsporen is deze methode niet geschikt.

Methode 3: laagzuurstof 
Bij ongedierte is er tevens een mogelijkheid tot reductie van 
zuurstof in een gecontroleerde ruimte. Hierbij wordt het 
zuurstof gehalte dusdanig verminderd dat al het levende onge
dierte wordt gedood. Ook alle voorstadia van ongedierte zullen 
een dergelijke behandeling niet overleven. Voor de behande
ling van schimmelsporen is deze methode niet effectief.
Kortom, momenteel zijn er drie methoden voorhanden als 
er sprake is van plaagdieren en is de gammadoorstraling de 

deel 1

De Fumigator.

»

Kim Bergen
Markering

Kim Bergen
Markering
Volgens mij zijn er twee bedrijven in Nederland die dit doen. 
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enige effectieve methode om tevens de sporen van schim
mels te stoppen (die vervolgens nog handmatig verwijderd 
moeten worden). 

Mogelijke nieuwe methode 4: fumigation
Fumigation claimt volstrekt onschadelijk te zijn voor de 
objecten, zodat het ook meerdere keren gebruikt kan wor
den. In ZuidKorea wordt de methode preventief toegepast, 
onder meer in overheidsarchieven. Alle bestanden in een 
depot worden vooraf behandeld. Telkens als het bestand uit 
het depot is geweest, wordt het pas na behandeling weer 
teruggezet. Wordt een document vaak ingezien, dan wordt 
dat document even zo vaak behandeld.
De behandelmethode in beide apparaten is globaal hetzelfde. 
Hierbij wordt gebruikgemaakt van onttrekking van zuurstof, 
anderzijds toevoeging van N2, en een natuurlijk dodend pro
duct. Deze combinatie zou schimmels, sporen en ongedierte 
doden zonder schade toe te brengen aan het origineel. 

Opvragen van informatie (20162020)
Vanaf 2016 is geprobeerd om meer over de Fumigator te 
weten te komen. Uiteraard zijn er folders en testrapporten 
opgevraagd. Er bleken meerdere (Koreaanse) testrapporten 
raadpleegbaar te zijn, uitgevoerd door TüvNord South 
Korea. Bij het testen is uitgegaan van Koreaanse omstandig
heden in Koreaanse archieven met Koreaans (hanji)papier en 
met in Korea gangbare schimmels en ongedierte. Deze zijn 
deels ook voorzien van verouderingstesten.

Het uitvoeren van testen op Nederlands 
materiaal
Hoewel de testen positief waren, bleef de behoefte bestaan 
de apparaten onder Nederlandse omstandigheden te testen. 
Immers, hoewel in ZuidKorea en Nederland dezelfde 
plaagdieren kunnen voorkomen, is het mogelijk dat de dieren 
door de andere leefomstandigheden anders reageren op de 
middelen (denk aan resistentie). Hetzelfde kan gelden voor 
sporen van schimmels. Uiteraard kan er ook verschil zitten in 
het materiaal dat is getest: hanjipapier is beduidend anders 
van samenstelling dan ons lompenpapier of bijvoorbeeld 
krantenpapier. 
In eerste instantie is gekeken naar de mogelijkheid om met 
Nederlands ongedierte als zilvervisjes en sporen ( schimmels) 
naar ZuidKorea af te reizen en daar de testen te doen. 
 Navraag bij de douane in ZuidKorea leerde echter dat dit 
geen optie was: het land zou de onderzoekers de toegang 
 weigeren als zij voor Korea vreemde organismen  meebrachten. 

Het vinden van een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat 
 bereid en in staat was de onderzoeken te doen, bleek lastig. 
TNO, Tüv Nederland en Tüv Duitsland bleken dergelijke 
onderzoeken niet te doen. Uiteindelijk werd de oplossing 
dichtbij gevonden: Helicon in Zoeterwoude had zowel de 
expertise als de mogelijkheid hier onderzoek te verrichten. 
Samen werd een aanvraag tot financiering van dit onder
zoeksproject ingediend bij Metamorfoze, die echter werd 
afgewezen. De enige resterende mogelijkheid was om met  
de betrokken partijen de zaak zelf te financieren en de appa
raten naar Nederland te halen. Een van beide partijen uit 
Korea gaf daarbij te kennen niet verder te willen meewerken 
en haakte af. Het bedrijf BMST was bereid een machine naar 
Zoeterwoude te sturen, eventueel samen met medewerkers, 
om een en ander uit te leggen. Door COVID19 is dat laatste 
niet gebeurd, maar kwamen de instructies via filmpjes en een 
Zoomverbinding tot stand.

Het onderzoek
In juni 2020 is eindelijk de onderzoeksfase van start gegaan. 
Het onderzoek richt zich voornamelijk op drie zaken: 
1. De claim dat er geen schade aan de objecten wordt toege

bracht. Aangetoond dient te worden of de methode van 
fumigation enerzijds geen directe schade toebrengt aan de 
objecten, en anderzijds dat er op langere termijn (honderd 
jaar) ook geen nadelige effecten zullen zijn. Mochten beide 
aspecten een positief resultaat opleveren, dan zal het een 
alternatief kunnen bieden voor gammadoorstraling. Zowel 
archieven, bibliotheken als musea kunnen een dergelijke 
methode dan hanteren.

2. De methode bevat, zoals door de bedrijven aangegeven, 
natuurlijke stoffen. Als die stoffen tot resultaat hebben dat 

Methode Schade 
aan 
origineel 

Duur 
behandeling 

Op locatie Kosten 
behandeling 
(sec) per meter

Bijkomende 
kosten 
(energie)

Bijkomende kosten 
(transport, incl. 
personeel)

Veiligheid 
locatie

Gamma-doorstraling   Ja 1 week Nee € 40 nntb € 2000 Geen toezicht

Vriezen Nee 2 weken Nee Nntb Nntb Nntb Geen toezicht

Laagzuurstof Nee 5 weken Mogelijk Nntb Nntb Nntb

Fumigation nntb 1 dag Ja nntb Nntb Nntb

In juni 2020 is de onderzoeksfase van start gegaan. In 2021 
worden de eerste resultaten verwacht. 

Kim Bergen
Markering

Kim Bergen
Markering
Fumigatie

Kim Bergen
Markering
Dit is niet correct:De druk wordt verlaagd en het natuurlijk dodend middel wordt toegevoegd aan de ruimte. Het verdrijven van zuurstof met extra stikstof is een geheel andere techniek. 
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organismen de behandeling niet overleven, zal er mogelijk 
sprake zijn van een toxisch middel. Een van beide appa
raten is toegelaten tot de EU, nadat werd aangetoond dat 
het middel niet schadelijk is voor mensen. De mogelijke 
toxiciteit moet nog worden bekeken.

3. Om fumigation te testen als vierde methode zal ook 
gekeken moeten worden naar de kosten ervan, ofwel de 
ecologische footprint. 

Zoals aangegeven zijn drie onderwerpen van cruciaal belang: 
de gevolgen voor verschillende materialen (papier, metaal en 
plastic), de eventuele toxiciteit en de ecologische footprint in 
vergelijking met bestaande methoden. Deelvragen hiervoor zijn: 
Blijft er een residu achter? Volgens het bedrijf BMST blijft er 
een klein residu achter, dat echter binnen een dag vervliegt. 
Er moet dus getest worden of er na behandeling een residu 
achterblijft, in hoeverre dit na een dag nog aantoonbaar is en 
eventueel of dit na twee dagen nog zo is.
Wat is het effect bij herhaalde behandeling? Volgens eigen 
zeggen kan een behandeling vele keren gebeuren zonder 
noemenswaardige achteruitgang. Hiertoe kunnen archief
bescheiden van verschillende aard worden opgeknipt in 
delen. Eén deel wordt niet behandeld, één deel één keer en 
één deel vijf keer. Nadien zal door middel van verouderings
testen worden gekeken of er enige nadelige invloed van de 
behandelingen is geweest.
Wat is toepasbaarheid in behandelprocessen? Als de 
 methode geschikt blijkt te zijn, is het dan overal geschikt voor 
of zijn er beperkingen? 
Welke impact heeft de behandeling op het milieu? Dit in 
 vergelijking tot de andere behandelvormen vriezen, gamma
straling en laagzuurstof. Wat is de ecologische footprint van 
deze methode? Gammastraling is niet echt milieuvriendelijk.
Welke kosten zijn er verbonden aan deze vorm van 
 behandeling? Is inzichtelijk te maken wat een behande
ling van bijvoorbeeld één meter archief kost? Denk aan 

 elektriciteit en mensuren. Dit in vergelijking tot de andere 
behandelvormen vriezen, gammastraling en laagzuurstof.
Wat is de doordringbaarheid? Gaan zilvervisjes dood na 
behandeling als ze in het midden van een dichtgeklapt deel 
zitten? Veel archieven zullen de bescheiden niet open in de 
machine plaatsen, maar in archiefdozen. Zijn de in een doos 
aanwezige organismen na een behandeling gedood? Er zal 
worden getest met beestjes in een lege archiefdoos, een half
gevulde archiefdoos en een volledig gevulde archiefdoos. 

Onderzoeksopzet
Het testmateriaal zal bestaan uit:
• krantenpapier negentiende eeuw;
• archiefmateriaal tweede helft negentiende eeuw;
• modern papier (met metaal);
• modern papier (met plastic zipclips);
• fotografisch materiaal (negentiendeeeuwse cartedevisites);
• bouwtekeningen/lichtdrukken/blauwdrukken;
• hout (vanwege houten platten in boekbanden);
• leer (gebruikt in boekbanden).
Al deze bronnen betreffen dubbelen of zouden worden 
 vernietigd wegens substitutie. 

Er zullen in ieder geval de navolgende testen moeten worden 
gedaan:
Testen zonder schimmel:
vier behandelingen: invloed korte termijn en lange termijn;
één behandeling: invloed korte termijn en lange termijn;
geen behandeling: invloed korte termijn en lange termijn.
Testen met schimmel:
vier behandelingen: invloed korte termijn en lange termijn; 
één behandeling: invloed korte termijn en lange termijn;
geen behandeling: invloed korte termijn en lange termijn;
doordringbaarheidstest: hoe diep is de werking van de methode.
Testen met ongedierte:
vier behandelingen: invloed korte termijn en lange termijn; 
één behandeling: invloed korte termijn en lange termijn;
geen behandeling: invloed korte termijn en lange termijn.
Schimmels en ongedierte worden verkregen van leveranciers 
in Nederland. Twee soorten testen zullen niet bij Helicon, 
maar elders plaatsvinden. De samenstelling van het product 
van BMST is voorafgaand aan het naar Nederland halen van 
de machine getest door HAL Allergy in Leiden. Hieruit is niet 
gebleken dat er sprake was van enige toxiciteit. Daarnaast 
zullen er residutesten uitgevoerd moeten worden om te 
kijken of er iets is achtergebleven.

Besluit
Naast deze testen zal de machine tevens worden getest op 
andere materialen die weliswaar voor archieven misschien 
niet direct van belang zijn, maar voor een organisatie als 
Erfgoed Leiden en Omstreken wel. Archeologische en bouw
historische materialen, zoals houtmonsters, bot materiaal, 
aardewerk, glas en metaal, zullen ook worden getest op 
schimmel en plaagdierenbestrijding en op eventuele gevol
gen in de samenstelling van de materialen. Aangezien de tes
ten nog niet zijn afgerond, kan er op dit moment niet worden 
ingegaan op de resultaten. Wordt in 2021 vervolgd. |

Als fumigation bewezen succesvol is, dan biedt dat moge-
lijkheden voor zowel archieven, bibliotheken als musea. 

»

Kim Bergen
Markering
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Hoi Martine,

Dank je wel voor je vraag om het Spoorboekje digitalisering erfgoedcollecties toe te lichten. Ik werk bij het Erfgoedhuis 
ZuidHolland, de laatste jaren ook als adviseur op het gebied van het digitaal erfgoed. Daar kwam anderhalf jaar 
geleden voor mij het digitaalerfgoedcoachschap bij. Wat dit voor mij vooral zo waardevol maakt, is dat we met tien 
collegacoaches elkaar actief aanvullen wat betreft kennis, vaardigheden, ervaringen, persoonlijkheid et cetera. Of het 
nu gaat over complexe vragen van erfgoedinstellingen over linkeddatatechniek, of de meest voorkomende vraag ‘hoe 
kies ik nu een goed en vooral betaalbaar collectieregistratiesysteem?’, we kunnen bij elkaar terecht. Hoe gaaf is dat.

Dat was ook een van de redenen om een spoorboekje over digitalisering te schrijven voor met name musea en 
historische verenigingen. De behoefte aan toegankelijke, praktische en gebruiksvriendelijke informatie bleek groot. 
Liever  kiezen voor een link naar een video van twee minuten voor een onderwerp zonder poespas, dan voor een 
uitgebreid verhaal met een verwijzing naar een lijvig, theoretisch en uitputtend rapport van meer dan honderd pagina’s. 

Het is dus een beknopte handleiding én tegelijkertijd een wegwijzer naar diverse actuele bronnen. Denk aan 
verwijzingen naar praktische stappenplannen, standaarden, tools, video’s, online cursusmodules et cetera. Het boekje is 
ingedeeld in verschillende modules/niveaus. Je kunt dus instappen waar je organisatie zich bevindt in het proces, of dat 
nu bij de basisregistratie is of al bij linked open data.
 
Het spoorboekje werd ontwikkeld in opdracht van de provincie ZuidHolland voor ZuidHollandse erfgoedinstellingen. 
Heel snel daarna volgde de landelijke versie. Ook bij het samenstellen en schrijven ervan ontving ik in overvloed input 
en feedback van mijn geliefde collega’s bij het Erfgoedhuis en het Netwerk Digitaal Erfgoed. Wonderlijk mooi om mee te 
maken hoeveel energie en flow dat geeft aan het geheel en aan het eindresultaat.

De digitaalerfgoedcoaches zorgen er nu samen met consulenten van het Landelijk Contact van Museumconsulenten 
voor dat het Spoorboekje actueel, interactief en toekomstbestendig blijft. Het wordt binnenkort integraal op de geheel 
vernieuwde website van het LCM gepubliceerd. We hopen natuurlijk op veel reacties en intensief gebruik. 

Martine, je vroeg ook hoe ik de toekomst zie van de kleine organisaties ten opzichte van de grote, en of zij met hun 
beperkte schaal en middelen de digitale transformatie kunnen bijbenen. Eerlijk gezegd: de grootte van een organisatie 
zegt lang niet alles. Een vrijwilligersorganisatie als de CultuurHistorische Vereniging ‘Oud Lisse’ gebruikt bijvoorbeeld 
allang linked data. Je kunt hun inspirerende verhaal trouwens horen en zien in de video De kracht van Linked Data.

Digitalisering is uiteindelijk mensenwerk. Vrijwilligers en medewerkers in kleine organisaties kunnen met inzet, passie 
en de juiste kennis ook grote stappen zetten. Daarbij moeten ze natuurlijk wel de mogelijkheid hebben om zich intern 
goed te organiseren, met voldoende mensen en middelen. Zonder deze betrokken mensen zou er geen digitaal erfgoed 
zijn om van te genieten en te leren.

Dat is iets waar Sigfried Janzing over kan meepraten, ook vanuit een andere context. Sigfried, ik wil je graag vragen 
om te vertellen over je ervaringen in Bangladesh, waar je voor het archiefproject BARM meerdere malen bent geweest. 
Wat heeft jou het meest getroffen als het gaat om de archiefzorg en de archivarissen in Bangladesh? Wat kan de 
Nederlandse archiefsector leren van (de mensen in) Bangladesh?

Groet, Tamara van Zwol

P.S. De kracht van Linked Data vind je op de YouTubekanalen van het Erfgoedhuis ZuidHolland en het Netwerk 
Digitaal Erfgoed (https://youtu.be/KDpEWDxm9yA). Het Spoorboekje digitalisering erfgoedcollecties is als pdf te 
downloaden  vanwww.erfgoedhuiszh.nl (onder ‘Publicaties en presentaties’).

Deze rubriek is een discussie in estafettevorm. In iedere aflevering richt een 
informatieprofessional zich tot een collega, die vervolgens de pen overneemt.  
In deze editie: Tamara van Zwol, digitaal-erfgoed-coach bij het Erfgoedhuis  
Zuid-Holland.
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De oudste oorkonden van Nederland, tot ongeveer het jaar 1300, zijn opgenomen in moderne 
bronnenuitgaven. De oorkonden van recenter datum waren voorheen alleen benaderbaar via 
honderden archieftoegangen van vele tientallen archiefdiensten. Een vrij onoverzichtelijke situatie, 
waarin de Digitale Charterbank Nederland (DCN) verbetering probeert te brengen. Zitten we op de 
goede weg? De redactie van het Archievenblad vroeg het aan de initiatiefnemer, Jan Burgers.

Jan Burgers over de Digitale Charterbank Nederland

‘Snelle toegang tot een schat 
aan informatie’

Tekst Cees Tromp  |  redacteurDIGITALISERING

Hoe is DCN1  tot stand gekomen? Wie heeft het initiatief 
genomen en waarom?
‘Al in 2012 kwam ik op het idee voor een digitale charterbank, 
een databank met afbeeldingen en data over alle in Neder
landse archieven bewaarde charters. Als werknemer van het 
Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis was het im
mers een van mijn taken om de bronnen voor die  geschiedenis 
beter toegankelijk te maken voor de onderzoekers. Ik was 
ervan overtuigd dat charters een rijke en tegelijk weinig 
gebruikte bron vormden. Die rijkdom ligt in hun grote aan
tallen – indertijd kwamen we tot een schatting van 200.000 
stuks – en in het feit dat alle aspecten van de samenleving erin 
aan bod komen. Het feit dat ze weinig gebruikt werden was 
het gevolg van hun ontoegankelijkheid: tienduizenden losse 
stukken verspreid over honderden archieven. Een centrale 
databank zou dat rijke corpus ontsluiten. Ik heb toen heel 
wat gesprekken met archivarissen gevoerd. Vrijwel allemaal 
waren ze enthousiast, maar uiteindelijk bleek het plan in die 
vorm onuitvoerbaar bij gebrek aan financiële middelen voor 
grootschalige digitalisering. Toch liet het idee mij niet los, dus 
ontwikkelden we aan het instituut een andere opzet: een data
base op basis van de digitaal beschikbare archieftoegangen, 
waarin de charters automatisch zouden worden uitgefilterd. 
In samenwerking met het Nationaal Archief hadden we eind 
2017 al een werkend prototype ontwikkeld, toen we in contact 
kwamen met Gerard Mulder, directeur van De Ree Archief
systemen. Die overtuigde ons ervan dat het plan veel beter kon 
worden uitgevoerd op basis van de gestructureerde data die 
zijn bedrijf beheerde in de vorm van de digitale beheersyste
men van driekwart van de Nederlandse archiefinstellingen.  
De data van de instellingen die niet bij De Ree zijn aangeslo
ten, waaronder enkele grote spelers met veel charters, zouden 
dan afzonderlijk worden geïntegreerd in DCN. Dankzij de 
inzet van De Ree en een kleine subsidie van NWO, waarmee 
aan Huygens ING een assistent een jaar lang parttime aan het 
 project kon werken, en de medewerking van veel van de exter
ne archiefinstellingen konden we in januari 2019 DCN lance
ren in Het Utrechts Archief, de derde partner in het project.’

De lijst deelnemende archiefdiensten is indrukwekkend. 
Zijn er organisaties die u nog zou willen toevoegen? 
‘Die lange deelnemerslijst is grotendeels het gevolg van het 
feit dat de instellingen die De Ree’s MAISFlexis  gebruiken, 
automatisch meedoen. Hun data vormen een ‘levend’ 
bestand in de databank: iedere verbetering en aanvulling in 
de archiefbeschrijvingen of digitalisering wordt onmiddellijk 
meegenomen in DCN. Daarnaast zijn we erg dankbaar voor 
de medewerking van de niet bij De Ree aangesloten instellin
gen, die de moeite hebben genomen de data met betrekking 
tot hun charters afzonderlijk aan te leveren. Uiteindelijk is zo 
het grootste deel van de Nederlandse archieven opgenomen 
in DCN. Natuurlijk zijn er nog enkele ‘gaten’, ook van dien
sten met grote chartercollecties, zoals de stadsarchieven van 
Delft en Den Bosch en het Streekarchief MiddenHolland. 
Die willen we er nog graag bij hebben.’

Bent u tevreden met de raadpleegstatistieken?
‘DCN kende over de afgelopen drie maanden tussen de 100 
en 150 (gemiddeld ongeveer 120) bezoekers per week en 
iets meer dan 10001500 pageviews per maand. Die cijfers 
zijn zoals altijd moeilijk te interpreteren: over het algemeen 
gesproken is een echt geïnteresseerde bezoeker meer waard 
dan 100 passanten. Getalsmatig is het nog niet echt veel, 
maar er is ook weinig reclame gemaakt. Bovendien leert de 
ervaring dat dit soort resources op den duur een gestage 
gebruiksgroei kent, vooral ook omdat gebruikers ze moeten 
vinden en leren gebruiken.’ 

Kunt u iets vertellen over de achtergrond van gebruikers? 
Zijn dit vooral wetenschappelijk onderzoekers of ook 
‘grasduiners’?
‘DCN kan voor alle soorten onderzoekers nuttig zijn. In de 
database is heel veel informatie te vinden over personen en 
plaatsen, iets wat vooral interessant is voor mensen die op 
zoek zijn naar de eigen familie of naar de geschiedenis van 
hun woonplaats. Zo vinden we in de vele akten met verpach
tingen en verkopingen de namen van bewoners en van buren, 
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straatnamen en veldnamen. Veel informatie komt uit de 
zeventiende en achttiende eeuw, want in die periode ging de 
uitvaardiging van charters gewoon door; het is beslist geen 
exclusief middeleeuws verschijnsel. Lokaalhistorisch onder
zoek kan met DCN dus echt een flinke stap verder. Weten
schappelijk onderzoekers hebben vaak ook behoefte aan dat 
soort ‘kleinschalige’ informatie, maar DCN biedt daarnaast 
de mogelijkheid om studie te doen naar verschijnselen in gro
ter verband en op de lange termijn, dankzij de tienduizenden 
stukken van de veertiende tot en met de achttiende eeuw. 
Zo hebben Rik Hoekstra en ik ten behoeve van een artikel 
in de BMGN over DCN een verkennend onderzoek gedaan 
naar het voorkomen van erfpachten in Nederland. Daar 
kwamen meteen interessante gegevens uit: over de regionale 
en diachrone spreiding, over de toepassing ervan in de stad 
en op het land. Bij dit alles moet wel steeds worden bedacht 
dat de gevonden resultaten slechts een eerste ruwe inventari
satie bieden en dat voortgezet onderzoek in het archief vaak 

noodzakelijk is. Toch is duidelijk dat DCN zowel de historicus 
als de geïnteresseerde leek met enkele drukken op de knop 
een schat aan informatie biedt, waarvoor vroeger langdurig 
en moeizaam archiefonderzoek nodig was. Om een voorbeeld 
te geven: mijn promotieonderzoek naar het ambtelijke schrift 
in Holland en Zeeland in de dertiende eeuw vergde tientallen 
reizen naar verschillende archieven en het maken van hon
derden foto’s ter plaatse, terwijl veel van die stukken nu in een 
handomdraai op het scherm kunnen worden getoverd.’

Welke nieuwe onderzoeksmogelijkheden biedt de DCN?
‘Zoals gezegd biedt DCN de onderzoeker vooral de mogelijk
heid om veel sneller dan voorheen een bronnencorpus bijeen 

Prof. dr. Jan Burgers (foto privécollectie).

‘Houd het middeleeuwse en 
vroegmoderne archief in ere’

»
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te brengen. Bijkomend voordeel is dat ook relevante stukken 
worden gevonden op plaatsen waar anders niet zo snel ge
zocht zou worden. Het is eenvoudig om een eerste antwoord 
te krijgen op een vraag, of vragen die bestaand onderzoek 
oproept, snel te toetsen aan de databank. De toepassing 
van ‘big data’ (althans voor historiografische  begrippen) en 
moderne statistische tools zal bij de verwerking van gegevens 
nieuwe inzichten opleveren die met de analoge onder
zoeksmethode niet duidelijk zouden zijn geworden. Juist 
de combinatie van steeds meer online beschikbare scans en 
krachtige tools zoals Handwritten Text Recognition (HTR), 
waarin in de laatste jaren grote stappen zijn gezet, zal onge
twijfeld leiden tot het beantwoorden van oude vragen én het 
stellen van nieuwe.’

Wordt de DCN doorontwikkeld in de komende vijf jaar?
‘Afgelopen voorjaar hebben we met De Ree geprobeerd om 
subsidie te krijgen om een automatische transcriptietool in 
DCN te integreren, maar toen gooide de coronauitbraak 
roet in het eten. Het streven blijft evenwel om dat te realise
ren. Ook kan het databestand verder worden uitgebouwd 
en verfijnd, door de inspanningen van de meewerkende 
archiefdiensten. Vooral de doorgaande digitalisering van 
afbeeldingen van charters zal DCN verrijken. Uitbreiding 
van de database wordt ook gerealiseerd door opname van 
data uit Cartago, het digitale oorkondeboek van Groningen, 
Drenthe en OostFriesland. Voorts is het de bedoeling om de 
inmiddels gedigitaliseerde oude regionale oorkondeboeken 
in DCN te integreren. En op de langere termijn denken we 
aan samenwerking met vergelijkbare buitenlandse data
bases van charters.’

Zijn er soortgelijke initiatieven opgezet in het buitenland?
‘Die zijn er inderdaad. Bij onze zuiderburen bijvoorbeeld, 
waar we kunnen wijzen op Diplomata Belgica, een data
base met – in principe – alle charters tot 1250 uit het gebied 
van het huidige België. Momenteel bevat deze database 
zo’n 35.000 charters, waarvan 19.000 met transcriptie van 
de tekst en 5.000 met een afbeelding van het stuk. Het 
meest aansprekende voorbeeld is toch wel Monasterium, 
waarin inmiddels meer dan 600.000 charters uit bijna 
2000 ker kelijke archieffondsen in Midden en Zuid Europa 
zijn  opgenomen. Helaas zijn al deze initiatieven geheel 
onafhankelijk van elkaar ontstaan, zodat methoden en 
uitgangspunten sterk verschillen. Maar de gezamenlijke 
factor blijft natuurlijk het charter, het document dat in heel 
Europa  tijdens de middeleeuwen en het ancien régime een 
hoge mate van uniformiteit vertoonde. Enige vorm van 
samenwerking, bijvoorbeeld door het onderling linken van 
databases, moet op termijn mogelijk zijn.’

Wat vindt u van het gebruiksgemak van DCN?
‘DCN is een heel basale database en biedt dus ook  basale 
zoekmogelijkheden. Maar samen met de opties om op 
instelling of archieffonds te selecteren, en het doorlinken 
naar de afbeeldingen, is toch veel mogelijk. Het grootste 
probleem nu is de ‘ruis’ in de data, zoals onjuiste of ont
brekende dateringen en archivalia die ten onrechte als 

charter worden aangemerkt. Die fouten worden deels 
veroorzaakt door onvolledig of onjuist ingevulde data in het 
door de deelnemende instellingen gebruikte digitale beheer
systeem. Dus als de instellingen die data corrigeren of aan
vullen, wordt DCN vanzelf beter. Een verder desideratum is 
een eenvoudige mogelijkheid om de gegevens voor verdere 
bewerking in gestructureerde vorm te kunnen downloaden; 
dat is nu nog wat te bewerkelijk.’

Hoe heeft u de samenwerking met de deelnemende 
archiefdiensten ervaren?
‘Als heel positief. Contacten met archivarissen en andere 
medewerkers verliepen over het algemeen soepel, en in 
menige dienst heeft men extra moeite gedaan om de data 
met betrekking tot de charters te optimaliseren voor DCN. 
Regelmatig kwam men zelf met vragen of met voorstellen 
tot verbetering. En natuurlijk moeten met name de mee
werkende archieven die niet bij De Ree zijn aangesloten met 
ere worden genoemd. Zo was de inzet van bijvoorbeeld de 
stadsarchieven van Nijmegen en Amsterdam hartverwar
mend. Daarnaast verdienen de inspanningen die De Ree 
zich heeft getroost om de charterbank te realiseren een 
extra vermelding.’

U studeerde geschiedenis, promoveerde cum laude op 
een proefschrift over paleografie en bent sinds 2010 
hoogleraar ‘Bronontsluiting en apparaat voor historisch 
onderzoek van de geschiedenis van Nederland’ aan 
de Universiteit van Amsterdam. Wat vindt u van de 
paleografische vaardigheden van de moderne archivaris?
‘Die kan ik niet zo goed beoordelen. Ik bracht vroeger altijd 
mijn eigen paleografische kennis mee, dus ik hoefde wat 

Zegel van Hendrik I, hertog van Lotharingen uit 1200 
(Het Utrechts Archief, toegangnummer RDO_OA, inv.nr. 
2745.0).
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dat betreft nooit een beroep te doen op de archivaris in de 
studiezaal. Ik heb wel de indruk dat het aantal archivarissen 
met gedegen vakkennis op het gebied van het oud archief, 
en speciaal van charters, aan het teruglopen is. Aan archiva
rissen worden tegenwoordig heel andere eisen gesteld dan 
het kunnen lezen van oud schrift. Anderzijds merk ik in mijn 
contacten met individuele archivarissen nog veel enthou
siasme en kunde met betrekking tot charters. Het lijkt me 
een gemengd beeld, maar het is duidelijk dat het behoud 
van die specifieke kennis op termijn aandacht behoeft.’

In de DCN zitten nu 184.826 charters. Daarvan zijn er 
33.208 gedigitaliseerd. 2 Wat vindt u van het digitale 
aanbod van het Nederlands archiefwezen?
‘Het is natuurlijk zo dat de ene instelling meer prioriteit 
heeft gegeven aan digitalisering dan de andere, maar over 
het algemeen mogen we beslist niet klagen over de mate van 
digitalisering van de Nederlandse archieven, zeker vergeleken 
met veel buitenlandse instellingen. Een groot deel van de in
ventarissen staat online, waarmee de eerste toegang tot het 
materiaal thuis geraadpleegd kan worden. Nu is die digitali
sering van de inventarissen niet altijd vlekkeloos verlopen en 
ook niet steeds volgens een uniforme methode uitgevoerd, 
zelfs niet binnen één instelling. Ik denk bijvoorbeeld aan de 
verschillende manieren waarop met regesten is omgegaan: 
omdat die op verschillende manieren al dan niet aan de 
inventaris zijn gekoppeld, zijn ze ook lang niet allemaal in 
DCN doorzoekbaar. Desondanks is er nog wel ruimte voor 
verbetering via adhocaanpassingen bij problemen. En die 
ruimte is er nog meer bij het online zetten van digitale af
beeldingen, waarbij ik niet alleen aan de kwantiteit denk: er 
zitten onder de gescande archivalia ook nog heel wat plaatjes 

die zijn gebaseerd op oude films of foto’s in plaats van op de 
originele stukken. Maar ook die zijn natuurlijk nuttig.’ 

Wat vindt u van de kwaliteit van de archivistische 
beschrijvingen in onze inventarissen en andere 
hulpmiddelen, zoals transcripties en regesten?
‘Ik vind dat we in Nederland sinds ruim een eeuw  gezegend 
zijn met een duidelijk en consequent systeem van inventaris
sen, die bovendien voor de meeste middeleeuwse archief
fondsen vrij volledig zijn uitgevoerd. Het is juist die 
omstan digheid die DCN mogelijk heeft gemaakt. Natuurlijk 
zijn de beschrijvingen in de ene toegang beter en/of uitvoeri
ger dan in de andere, maar daar valt mee te leven. Het is voor 
de onderzoeker die charters gebruikt wel jammer dat reges
tenlijsten in de meer recente inventarissen zijn afgeschaft. 
Bewerking daarvan vergt natuurlijk wel tijd, en bovendien de 
nodige expertise, maar die apparaten ontsluiten de charter
collecties wel degelijk op een optimale wijze. Gelukkig zijn 
veel middeleeuwse archieven al vroeg geïnventariseerd, in 
het ‘regesttijdperk’. Hopelijk wordt de toegankelijkheid nog 
 groter als automatische handschriftherkenning op grotere 
schaal beschikbaar komt, al heeft dat zo zijn eigen proble
men: denk aan transcriptiefouten en de oude taal.’

Hoe kijkt u naar ontwikkelingen als Handwritten Text 
Recognition?
‘Het afgelopen decennium ben ik zijdelings betrokken ge
weest bij de ontwikkeling van automatische tekstherkenning 
en schrijveridentificatie, en ik moet zeggen dat de resultaten 
steeds weer de stoutste verwachtingen overtreffen. Waar de 
ouderwetse paleograaf de problemen ziet (‘een computer kan 
toch nooit het cursieve zeventiendeeeuwse schrift lezen’) 
komt de ITdeskundige tot oplossingen omdat die totaal 
niet via dat spoor denkt: voor hem of haar zijn pixels gewoon 
pixels, en patronen van pixels kunnen worden herkend. In 
verschillende projecten bereiken we al herkenningspercen
tages van rond de 95 procent. Die ontwikkeling is een reden 
temeer om ernst te maken met het beschikbaar stellen van 
scans van de stukken, in afbeeldingen van voldoende kwali
teit. Overigens zouden juist charters een goed trainingscorpus 
zijn voor de ontwikkeling van een transcriptietool, vanwege 
hun uniforme en overzichtelijke layout en vaak nette schrift.’

Tot slot, wilt u de archiefsector een boodschap meegeven? 
Dit is uw kans!
‘Zoals gezegd: houd het middeleeuwse en vroegmoderne 
 archief in ere door in ieder geval één persoon met de nood
zakelijke paleografische en diplomatische expertise in dienst 
te houden die de stukken goed kent en ervoor verantwoor
delijk is. En ga door met digitalisering, juist ook door het 
 uploaden van scans met goed gestructureerde metadata. 
Ten slotte: behoud vooral die publieksvriendelijke instelling 
die het archief vanouds kenmerkt, ten dienste van onder
zoekers van allerlei pluimage.’  | 

noten
1 www.huygens.knaw.nl/projecten/digitale-charterbank-nederland
2 Tellerstand van 24 augustus 2020.

Zegel van het stadsbestuur van Brugge op een vidimus uit 
1487 (Stadsarchief Kampen, toegangnummer 00001, inv.
nr. 2079).
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BEHOUD

Dit jaar gaan twee bevlogen restauratoren met pensioen, Gerrit de Bruin en Ted Steemers. Beiden 
zijn verbonden aan het Nationaal Archief en hebben meer dan vier decennia als restaurator gewerkt. 
Twee mannen die veel projecten hebben geïnitieerd, uitgevoerd en/of gecoördineerd. Van een ethische 
code tot de opzet voor een tropendoos. Tijd om terug te blikken en vooruit te kijken.  

Verleden, heden en toekomst van het vak 

Vier decennia 
archiefrestauratie 

Tekst Maaike Heemskerk  |  senior restaurator Stadsarchief Rotterdam

Hoe is je loopbaan als restaurator begonnen?
Gerrit: ‘In 1978 ben ik gevraagd te solliciteren bij het, toen 
nog, Algemeen Rijksarchief. Ik had de restauratoren daar 
een training gegeven. Op dat moment werkte ik als boek
binder in een particulier bedrijf, maar restaureerde zelf ook. 
Daarna ben ik niet meer weggegaan.’ 
Ted: ‘Na dienstweigeren en een proceduretijd van twee jaar 
werd ik in 1976 tewerkgesteld bij het Rijksarchief Overijssel 
in Zwolle, toen nog gehuisvest in de Sassenpoort. De werk
plek werd het ‘restauratieatelier’. Na het volbrengen van de 
vervangende dienst kreeg ik vanuit het Algemeen Rijks
archief de suggestie om het eens in Maastricht te proberen, 
daar waren ze nog op zoek naar een vervanger voor een 
langdurig zieke op het atelier. De rijksarchivaris aldaar, de 
heer Smeets, durfde het wel aan, en zo had ik na een eerste 
bezoekje een tijdelijke aanstelling voor onbepaalde tijd.  
Na elf jaar in het restauratieatelier in Maastricht ben ik ver
trokken naar de Centrale Directie in Den Haag, als adviseur 
conservering van de algemene rijksarchivaris.’

Waar hebben jullie de afgelopen decennia voor gestreden? 
Ted: ‘Persoonlijk heb ik me vanaf het midden van de jaren 
tachtig hard gemaakt voor de zorg voor de hele rijkscollec
tie, in plaats van de focus op een enkel archiefstuk (vanaf 
het ACBAMonderzoek, aantasting van cellulosehoudende 
materialen in bibliotheken, archieven en musea).’
Gerrit: ‘Ik heb onderzoek aan de fysieke conditie altijd zeer 
belangrijk gevonden en sta een interdisciplinaire aanpak 
voor, waarbij verschillende deskundigen uit diverse instellin
gen intensief samenwerken. Een netwerk van gelijkgezinden. 
Daarom hebben wij veel samenwerking gezocht met TNO, 
TU Delft, Metamorfoze, WUR, NWO en andere instellingen. 
Ook het meewerken in de EU (InkCor, PaperTreat, SurveNir, 
Cost D42,Matra) en onderzoeksprojecten buiten Europa, 
zoals TANAP en GCEprojecten, hebben een schat aan 
ervaringen en samenwerkingsverbanden gebracht. Deze in
terdisciplinaire of intramurale aanpak dient ook aanwezig te 
zijn binnen een organisatie, maar dit is niet vanzelf sprekend. 
De samenwerking tussen afdelingen binnen organisaties kan 

Training spectrometer op 
het Nationaal Archief.
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»

Foto's Gerrit de Bruin (tenzij anders vermeld)

veel beter. Het moet een  vanzelfsprekendheid zijn met meer
dere kennisdomeinen naar een mogelijkheid of probleem 
binnen de organisatie te kijken.’

Dan gaan we ons nu richten op de afgelopen veertig jaar. 
Welke ontwikkelingen in het vakgebied zijn volgens jullie 
belangrijk en/of waar hebben jullie aan meegewerkt?
Ted: ‘Er zijn een paar belangrijke ontwikkelingen op het 
gebied van professionalisering van het vakgebied: in de 
ontwikkeling van ‘de boekbinder’ naar de restaurator was het 
opzetten van goede opleidingen een grote stap voorwaarts. 
Een van de eerste wapenfeiten was de ethische code die we 
met een klein groepje geschreven hebben. Helaas is deze 
nooit geaccepteerd en onderschreven door de hogere kaders 
destijds, maar is wel van groot belang geweest voor de ont
wikkeling van het vak.
De ateliers in die periode zijn, gelijktijdig met de opbouw van 
de opleidingen, professioneler ingericht. De drijvende kracht 
hierachter is Gep Pieterse. De ateliers bij de rijks archieven 
kregen allemaal eenzelfde inrichting en alle  restauratoren 
volgden in de loop der tijd een vakopleiding. De aanpak in de 
ateliers was verschillend per rijksarchief. Er waren archieven 
waar projectmatig bestanden onder  handen genomen wer
den en er waren plaatsen waar de archivaris ‘slechte’ stukken 
naar het atelier bracht ter restauratie.
De opleidingen en (inter)nationaal toegepast wetenschap
pelijk onderzoek hebben in de loop der jaren veel meer 
moge lijkheden voor materiaaltoepassing, behandelmethoden 
et cetera opgeleverd en de al genoemde ethische code heeft 
in ieder geval een bewustwordingsproces in gang gezet bij de 
restauratoren zelf.’

Wat zijn de grote verschillen tussen toen en nu?
Gerrit: ‘In de jaren zeventig en tachtig was er geen visie, 
geen gestructureerde aanpak, geen inzicht in de staat van 
de collectie, geen planning. Er werd behandeld op basis van 
slechte staat. Als bijvoorbeeld een archivaris iets tegenkwam 
bij een eigen onderzoek of als een gebruiker iets wenste in 
te zien en dat niet mogelijk bleek, werd een stuk naar het 
atelier gebracht. Er was geen overleg tussen de restaurator 
en de archivaris en er werd geen behandelplan opgesteld.’

Wat was een grote verandering, bijvoorbeeld op het 
gebied van behandelmethode en ethiek? 
Gerrit: ‘Net als Ted wil ik graag Gep Pieters onder de aandacht 
brengen. Gep heeft veel te weinig waardering gehad voor zijn 
goede en baanbrekende werk als eerste coördinator van de res
tauratie van de Rijksarchiefdienst (later opgevolgd door Ted). 
De restauratie is toen professioneler geworden. Dit leidde tot 
lessen ethiek, opleidingen en een gesprek over de manier van 
behandelen. Al vond men het voorstel dat een restaurator werk 
kon weigeren – als een behandeling zou leiden tot schade aan 
het object, bijvoorbeeld een rug lossnijden – een brug te ver.’

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen in de jaren 
negentig? 
Ted: ‘Het belangrijkste wat in de jaren negentig heeft 
plaats gevonden was de lancering van het Deltaplan voor 

Cultuurbehoud (19912000). De Rijksarchiefdienst heeft 
tien jaar lang een budget gekregen om achterstanden in 
de conservering van de rijkscollectie weg te werken. In die 
periode hebben we heel hard gewerkt, veelal samen met 
onderzoeksinstituten, om procedures te ontwikkelen om de 
fysieke staat van hele collecties in kaart te brengen.’
Gerrit: ‘Dit heeft geleid tot het ontwikkelen van survey
programma’s, zoals de tool Universal Procedure Archival 
Assessment (UPAA). Hiermee verkregen wij, zoals Ted al zei, 
inzicht in de conditie van de gehele collectie en konden wij 
prioriteren en conserveringsplannen opstellen.’
Ted: ‘Daarnaast zijn Gerrit en ik op zoek gegaan naar een 
goede, veilige ontzuringsmethode voor houthoudend papier. 
De toen beschikbare methoden zijn in binnen en buiten
land geëvalueerd. TNO was het instituut dat deze evaluaties 
voor ons gedaan heeft.
Ook de ontwikkeling van luchtzuivering heeft in de jaren 
 negentig plaatsgevonden. Dit naar aanleiding van de tweede 
fase van het ACBAMonderzoek, namelijk de fase die door 
Europa gefinancierd werd. Methoden voor de controles van 
depots op het gebied van stof, ongedierte en schimmels zijn 
in die periode ontwikkeld. De basisvoorwaarden voor een 
verantwoorde manier van opslag en behoud, waar de gehele 
collectie van profiteerde, zijn in deze periode gerealiseerd.
Een andere ontwikkeling die begonnen is in de jaren negentig 
is de verzelfstandiging van de rijksarchieven in de provincie. 
Deze ontwikkeling heeft, samen met de resul taten van het 
Deltaplan, nogal wat consequenties gehad voor de restau
ratie. Alle depots op orde, zuurvrije verpakking en lucht
zuivering hebben bij verschillende rijksarchivarissen tot de 
constatering geleid dat het conserveringsprobleem opgelost 
was. In de verzelfstandigingstrajecten zijn dan ook verschil
lende restauratieateliers gesneuveld en zijn er Regionaal 
Historische Centra die niet meer beschikken over de kennis en 
inzichten van goed opgeleide restauratoren. Deze beweging is 
overigens niet uniek. De zorg voor collecties valt onder onder
houd, en dat kost geld en is zeker niet sexy.’ 

Hebben de ontwikkelingen van de jaren negentig zich 
doorgezet in de eenentwintigste eeuw?
Gerrit: ‘Even leek het erop of de aandacht voor digitalisering 
de restauratie zou wegduwen, het nieuwe speeltje met de 
enorme mogelijkheden nam het speelveld in. Totdat bleek 
dat delen van collecties niet zomaar gedigitaliseerd konden 
worden vanwege de materiële conditie. Toen kwam er aan
dacht terug, echter wel meer gericht op snel en goedkoop 
dan op wat goed is voor het object. In die zin moet, hoe  
raar ook, de restauratie steeds maar weer blijven strijden om 
haar bestaan, ondanks de Archiefwet. Behalve het feit dat 
digitaliseren grote mogelijkheden brengt voor de  gebruiker, 
spaart het ook de collectie omdat het fysieke gebruik 
 teruggebracht wordt.’ 

De rol van de restaurator bij 
de archieven is veranderd van 
restaurator naar adviseur
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| Vier decennia archiefrestauratie

» Welke ontwikkeling aan het begin van de eenentwintigste 
eeuw heeft veel invloed gehad op het vak?
Gerrit: ‘Vooral de samenwerking tussen restaurator en 
wetenschapper (de cultuurbeherende instellingen en de 
onderzoeksinstellingen). Dankzij verschillende technieken  
is er meer informatie beschikbaar over de materialiteit van 
het object. Voorbeelden zijn de nietinvasieve  SurveNIRtool, 
spectrale technieken, handheld analyseapparaten. Het zijn 
technieken die veel informatie leveren. Het nadeel van veel 
informatie is dat de verwerking enorm veel tijd en kennis 
vereist. Dataverwerking moet voor een restaurator software
matig gemakkelijker worden om toe te passen.’

Zijn er aandachtspunten/ontwikkelingen die jullie weer 
terug zien komen? 
Ted: ‘Als je kijkt naar de afgelopen 44 jaar, dan kun je niet 
anders dan concluderen dat aandachtspunten en ontwik
kelingen steeds weer terugkomen. En hiermee bedoel ik niet 
de ontwikkelingen binnen de restauratie, maar binnen de 
organisaties die zich met cultuur dan wel archiefbehoud 
bezighouden. Door de tijd heen is het een golvende lijn van 
wel/geen aandacht, wel/geen middelen, en de daardoor 
terugkerende discussie over nut en noodzaak.’
Gerrit: ‘Deze golvende beweging is logisch. Gedurende de 
carrière van een beheerder is het resultaat niet zichtbaar, 
dat succes is voor de opvolgers. De huidige beheerder scoort 
meer met opzienbarende tentoonstellingen, ontdekkingen 
en digitalisering. Er zou meer aandacht voor behoud op 
lange termijn binnen het vak van beheerder moeten zijn in 
plaats van te moeten scoren.’

Wat is hét verschil tussen een restaurator van dertig jaar 
geleden en nu? 
Gerrit: ‘De restaurator van nu heeft meer mogelijkheden 
op het gebied van apparatuur en kennis, is vanaf de start 

al goed opgeleid, heeft meer informatie ter beschikking en 
meer onderzoeksinstellingen om mee samen te werken. Het 
fysiek werken aan het object blijft hetzelfde. Er zijn alleen 
nieuwe materialen en technieken beschikbaar, en dat heeft 
invloed op de opleiding en mogelijkheden. Het enige nadeel 
van de huidige tijd is dat er geen opleidingen op verschillen
de niveaus zijn. Er is behoefte aan differentiatie.’ 

Is de rol en/of de functie van een restaurator veranderd?
Ted: ‘De rol van de restaurator bij de archieven is veranderd 
van restaurator naar adviseur. Vanuit het oogpunt van 
behoud van de hele collectie is dat begrijpelijk en nuttig. 
 Handson restauratoren blijven echter ook nodig in de orga
nisatie. Voor restauratoren in het archiefveld die zoals gezegd 
voor een deel een adviesfunctie hebben gekregen, is het van 
belang dat de opleiding daar ook in voorziet. Op de opleiding 
wordt er veel te weinig aandacht besteed aan het behouden 
van kilometers archief en alles wat daarbij komt kijken.
Daarnaast gaan de ontwikkelingen door. De digitale kant 
van het archiefwezen wordt steeds groter. Digitaliseren van 
informatie op papier neemt toe. De restaurator zal in dit 
krachtenveld zijn plek moeten vinden en dus ook iets aan 
zijn eigen (vak)ontwikkeling moeten doen.’

In het verleden hebben de restauratoren hard gestreden 
voor conservering, restauratie, behoud en opleiding. Moet 
er nog steeds gestreden worden of is het doel bereikt?
Gerrit: ‘Conservering en zeker restauratie zullen altijd 
moeten strijden voor hun functie. In de kern is conservering 
onderhoud en dus niet populair bij directies. Dat is vreemd, 
want voor dezelfde directies is het onderhoud en ‘eeuwig’ 
behoud van de collectie een wettelijke taak. Ook de  analoge 
collectie lijkt meer aandacht te kunnen gebruiken. Een 
archief beoogt nu veel meer een facilitator te zijn, waarbij de 
gebruiker haar/zijn weg moet vinden. Ik denk echter dat de 

Namens het Nationaal Archief werd er een hulpteam naar Keulen gezonden.
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kennis van een archivaris om de gebruiker van context te 
voorzien, samenhang en inzicht te faciliteren, in combinatie 
met de meerwaarde van objectmaterialiteit, ons nu juist on
derscheidt van alleen het digitaal aanbieden van informatie.’
Ted: ‘Ook binnen het Nationaal Archief is het lang niet altijd 
vanzelfsprekend geweest dat er aandacht was voor conserve
ring. Ook hier hebben we de degens moeten kruisen met ver
schillende directeuren om nut en noodzaak van conservering 
en restauratie duidelijk te maken. Kijken we naar het heden 
en de toekomst, dan zijn de ontwikkelingen tweeledig. Aan 
de ene kant lijkt het erop dat restauratie en conservering op
nieuw op de agenda staan. De andere ontwikkeling, die zich 
voornamelijk buiten de muren van de archieven afspeelt, is 
dat het allemaal wel een onsje minder kan met die zorg voor 
de collecties. Het loopt allemaal zo’n vaart niet.’

Hoe zal het vak er over vijftig jaar uitzien? 
Ted: ‘De restauratiewereld zal er over vijftig jaar nog steeds 
zijn. Moderne hulpmiddelen en technieken, die voor een 
deel al beschikbaar zijn, zullen het de restaurator in de 
toekomst makkelijker maken om de goede beslissingen te 
nemen over wat er gedaan moet worden om de archieven 
te behouden. De restaurator zal steeds weer moeten kijken 
waar kennis ontwikkeld wordt en waar de kennis te halen is.’
Gerrit: ‘Het vak zal dan nog interessanter zijn, omdat het 
originele object aan waarde en prestige wint. Daarnaast 
staan de ontwikkelingen op het gebied van facsimile’s en 
reproducties niet stil, waardoor de verhalen van een object 
op een andere manier gevisualiseerd kunnen worden.’

Welke ontwikkelingen zie jij in de toekomst?
Gerrit: ‘Ik denk dat de nieuwe technieken zoals nanotech
nologie en gedoseerde afgifte van stoffen een grote vlucht 

gaan nemen, en dat ook inzicht in de staat van een collectie 
met behulp van kunstmatige intelligentie het vak vooruit zal 
brengen.’

Wat zijn de eventuele valkuilen in de huidige tijd? Waar 
moeten jonge restauratoren voor waken? 
Gerrit: ‘Ik zou zeggen: haal het leermeestergezelsysteem 
van stal. Op die manier leren zowel de meester als de gezel 
van elkaar.’

Wat is een gemiste kans bij het Nationaal archief en/of 
andere organisaties? 
Gerrit: Het is jammer dat om redenen van tijd en per
soneelsgebrek te weinig materiële eigenschappen in de 
metadata van objecten zijn opgenomen, dat wreekt zich 
nu. Het opmerken van echte verbanden binnen collectie(s) 
via algoritmes wordt hierdoor veel moeilijker. Daarnaast zei 
Albert Einstein al: ‘Waanzin is steeds hetzelfde doen en een 
andere uitkomst verwachten.’ Zorg dat er een visie is voor de 
digitale en analoge collectie. En zorg dat er mensen beschik
baar zijn met kwaliteiten en vaardigheden die je nodig hebt 
om die visie waar te maken.’

Heb je nog restauratieplannen voor na je pensioen?
Gerrit: ‘We gaan samen met de Universiteit Wageningen 
werken aan een ‘tropendoos’. Het uitgangspunt is een doos 
met een binnenklimaat dat minder beïnvloed wordt door 
zijn omgeving. Dat heb ik ooit met wijlen John Havermans 
bedacht. Blij dat dit doorgaat. En we werken nog aan 
een onderzoeksaanvraag waarbij het verstevigen, fyteren, 
ont zuren en reinigen in één nietwaterige behandeling 
uitgevoerd kan worden. Dit onderzoek is vooral gericht op 
objecten met een zeer slechte materiële staat die gevormd 
of bewaard zijn en/of bewaard worden in de tropen.’
 
Heb je nog een korte boodschap voor de jonge 
archivarissen en restauratoren?
Gerrit: ‘Learn from yesterday, live for today, hope for 
 tomorrow. The important thing is not to stop questioning’ 
(Albert Einstein). | 

Conservering en zeker 
restauratie zullen altijd 
moeten strijden voor hun 
functie

Ted en Gerrit bij hun afscheidsfeest (foto Maartje Ubbels).

Gabrielle Beentjes, Ted Steemers en Gerrit de Bruin, een 
team dat veel en nauw heeft samengewerkt.
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‘De archieffunctie is overal 
en altijd’

KVAN en BRAIN: 
meer dan een fusie

Iedereen kent Philips. En 
iedereen heeft een associatie bij 
wat Philips is en doet. De oudere 
generatie denkt al snel aan de 
gloeilampen waar het bedrijf 
in 1891 mee is gestart. Van de 
gloeilampen ging het naar radio, 
van radio naar tv, en van tv naar 
MRIscan. De basis was en bleef 
elektronica, de toepassing werd 
anders. De wereld veranderde,  
Philips veranderde mee.

Philips heeft zijn drijfveer mooi onder 
woorden gebracht: ‘Er is altijd een 
manier om het leven te verbeteren.’ En 
de doelstelling is ‘de wereld gezonder 
en duurzamer maken door innovatie’. 
Je kunt hier natuurlijk een heleboel aan 
afdoen, want ‘commercieel bedrijf’, ‘ze 
verpakken het mooi’, ‘het gaat uitein
delijk om de winst’ et cetera. Zal ook 
allemaal waar zijn, maar wat vooral 
intrigeert is hoe het bedrijf vanuit pas
sie doorgaat met het ontwikkelen van 
producten waar zij een basis voor heb
ben. Vanuit beroepstrots. Die maakt 
dat men voortdurend op zoek gaat 
naar nieuwe toepassingen. Dat geldt 
overigens niet alleen voor commerciële 

organisaties. Denk aan de ANWB, die 
zich allang niet meer alleen maar bezig
houdt met meer dan fietsen. 

Deze voorbeelden hebben iets gemeen
schappelijk: de manier waarop ze zich 
aanpassen in een nieuwe situatie. Mee
bewegen met een veranderende wereld. 
Soms door heel andere dingen te doen, 
maar steeds vanuit passie en expertise. 
Dat is precies de uitdaging waar onze 
verenigingen voor staan. Hoe kunnen 
wij in een veranderende maatschappij 
onze kennis en expertise inzetten voor 
het belangrijkste doel van archiveren: 
het mogelijk maken van een eerlijke, 
transparante, openbare reconstructie?

Dat is geen makkelijke opgave, want we 
zijn geen Philips en ook geen ANWB 
met vierenhalf miljoen leden. Maar een 
calimerogevoel is ook niet nodig. We 
moeten uitgaan van onze eigen kracht, 
en die zit in onze kennis en passie. Dat 
betekent dus niet meer moeten af
wachten, maar zelf het initiatief nemen. 
De fusie van de branche en beroeps
organisatie onder de krachtige, bekende 
naam KVAN is daartoe een start. We 
gaan samen optrekken in de zoektocht 
naar de betekenis van de archieffunctie 
in deze tijd van vervagende grenzen. De 
vereniging wil daar een platform voor 
bieden, de plaats waar vakgenoten met 
elkaar spreken over hun rol en beteke
nis. Waar visies worden ontwikkeld, die 
we vervolgens neerleggen bij anderen, 
omdat niemand een visie heeft of maakt. 
Waar we initiatieven uitwerken en 
oppakken, om te laten zien dat we meer 
kunnen dan ‘gloeilampen maken’. Waar 
we met elkaar actief zijn om  nieuwe 

kennis te verkennen en op te nemen.
Dat zal de betekenis zijn van de nieuwe 
vereniging, naast de rol als ontmoe
tingsplaats en inspiratieplek voor vak
genoten. Een vereniging die niet alleen 
naar binnen kijkt, maar vooral naar 
buiten. Die trots is op het vak en dat 
ook laat zien. Die actief is, waar dingen 
gebeuren, waar je bij wilt zijn. En die in 
gesprek gaat met anderen, zoals aan
palende verenigingen en de overheid.

Om dat laatste te doen zullen we wel   
de taal van die ander moeten leren 
spreken, want ons vakjargon wordt vaak 
niet begrepen door de buiten wereld. We 
zullen vooral moeten aangeven wat het 
belang is van de archieffunctie. Hoeveel 
voorbeelden hebben we niet te geven? 
Of het nu de statements van Trump 
betreft bij zijn inauguratie (‘nog nooit 
zoveel publiek geweest’) of de dossiers 
van de kindertoeslag bij de belasting
dienst: het belang van de archieffunctie 
staat buiten kijf.

Daarbij moeten we dus de technische 
valkuil vermijden: ‘Maar dat hoort 
niet bij de Archiefwet, want dat is 
nietovergedragen archief, zal ook nooit 
overgedragen worden omdat het niet 
op de selectielijst staat.’ Dat begrijpt 
dus niemand. Waar het om gaat is dat 
je laat zien dat er geen grenzen zijn, 
dat de archieffunctie overal is en altijd, 
omdat het draait om beheer van infor
matie en ‘informatie op orde’. 

En daarmee zijn we van de gloeilamp 
naar de MRIscan. De KVAN is net als 
Philips van het jaar 1891. Nu nog een 
mooie slogan… | 
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Marjo Bakker, Petra Drenth,  
Jeroen Kemperman, Hinke Piersma (red.)
Oorlog in onderzoek
75 jaar NIOD

Boom uitgevers (Amsterdam 2020) |  
ISBN 978-90-2443-093-2 | 191 blz. | € 24,90

Tekst Wouter van Dijk  |  hoofdredacteur

Toen het NIOD 75 jaar geleden werd opgericht, zou dat aan
vankelijk voor de duur van enkele jaren zijn. Het instituut zou 
de eerste naoorlogse jaren archiefmateriaal over de oorlog 
moeten verzamelen, om aan de hand daarvan een aantal 
 publicaties over de oorlog te schrijven. Daarmee kon Neder
land deze zwarte bladzijde in de geschiedenis definitief om
slaan. De klus moest binnen enkele jaren geklaard zijn, want 
minister Lieftinck doelde eind jaren veertig al op een moge
lijke sluiting in 1950. Zover kwam het niet, mede door de 
grote synthese die vanuit het NIOD zou moeten verschijnen 
en die na verloop van jaren bleef uitdijen tot het levenswerk 
van Loe de Jong, dat twaalf delen in 26 banden zou tellen. 
In 1978 werd de maatschappelijke rol die het NIOD speelde 
bij onderzoek naar de oorlogsperiode en de hulp hierbij aan 
overlevenden en nabestaanden erkend door de overheid, met 
de permanente status van het instituut als gevolg. 

Verschuivende interesses
Als onderdeel van het 75jarig jubileum van het instituut 
verscheen deze bundel met verhalen en interviews over de 
geschiedenis van de organisatie, de werkzaamheden, en de 
mensen die er werk(t)en. Op die manier krijgt de lezer een in
kijkje in de geschiedenis en het reilen en zeilen van het NIOD, 
vroeger en nu. Zo leer je de organisatie kennen door inter
views met (oud)medewerkers en lees je over het inhoudelijke 
onderzoekswerk in artikelen over processen van oorlogsmis
dadigers of leden van de WaffenSS. De archiveringstaak van 
het NIOD komt aan bod in hoofdstukken over de deelname 
aan het Gacaca Archive Project in Rwanda en de door de 
jaren heen veranderde dienstverlening aan bezoekers die 
meer over de oorlog te weten willen komen. Voorheen wilden 
meer weten over de grotere verbanden van de oorlog die zij 
zelf hadden meegemaakt. Huidige generaties hebben andere 
interesses. Zij zijn op zoek naar het persoonlijke verhaal van 
hun familielid. En microgeschiedenissen zijn soms maar 
moeilijk, en soms helemaal niet, uit archieven te destilleren. 

Dienstverlening en onderzoek
Als categoriale instelling is het NIOD een beetje een vreemde 
eend in de bijt van archievenland, omdat er zowel weten
schappelijk onderzoek wordt verricht als archieven worden 
beheerd. In het geweld van de miljoenensubsidies die voor 
onderzoek van NWO losgepeuterd moeten worden, lijkt de 
maatschappelijke functie als archiefinstelling voor  bezoekers 

soms wat onder te sneeuwen. Dat is jammer. Zo vertelt 
oudhoofd afdeling Beheer Hans de Vries dat de KNAW als 
moederorganisatie van het NIOD wel ieder jaar het aantal 
publicaties, lezingen en mediaoptredens wil weten, maar 
niet geïnteresseerd is in aantallen studiezaalbezoekers of 
afgehandelde informatieverzoeken.

Relevantie
Door de combinatie van collectiebeheer en onderzoek, 
en een onderzoeksterrein dat nog altijd heftige emoties 
oproept, dient het NIOD zich af en toe ook in maatschap
pelijke discussies te positioneren. Dat roept de vraag op 
of andere archiefdiensten zich ook nadrukkelijker moeten 
bezighouden met de inhoudelijke duiding van wat zich in 
hun collectie bevindt. Het NIOD is altijd bezig gebleven 
relevant te blijven, zowel door verdieping in het onderzoek 
naar de periode rondom de Tweede Wereldoorlog, alsook 
door verbreding van het onderzoeksterrein. Zodoende is 
sinds de fusie in 2010 met het Centrum voor Holocaust 
en Genocidestudies het onderzoeksterrein tot de kern van 
het instituut gaan behoren. Een fusie waar niet iedereen 
gelukkig mee is, dat lezen we ook in de bundel. Oorlog in on-
derzoek is een interessante uitgave om de 75jarige mijlpaal 
in de geschiedenis van het NIOD te markeren, en tevens 
een aanrader voor wie meer over de geschiedenis van onze 
Nederlandse collectiebeherende instellingen wil weten. | 
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Bill Endres
Digitizing Medieval Manuscripts
The St. Chad Gospels, Materiality, 
Recoveries, and Representation in 2D & 3D

Arc Humanities Press (Leeds 2019) |  
ISBN 978-19-4240-179-7 | 120 blz. | € 69,00

Tekst Wouter van Dijk  |  hoofdredacteur

Digitalisering is niet meer weg te denken uit de hedendaagse 
werkpraktijk van collectiebeherende instellingen. Of het nu 
gaat om archiefdiensten die genealogische bronnen digitaal 
doorzoekbaar maken voor stamboomonderzoekers, of om 
universiteitsbibliotheken die manuscriptcollecties digitalise
ren voor wetenschappelijke onderzoekers. Dat digitalisering 
meer behelst dan het simpelweg fotograferen van een stuk 
om de tekstuele inhoud te ontsluiten, wordt duidelijk uit dit 
boek van Digital Humanitiesonderzoeker Bill Endres. Daarbij 
kan digitalisering op tal van manieren bijdragen aan méér 
dan tekstueel onderzoek naar deze bronnen.

Technische mogelijkheden
Endres analyseert in zijn boek de materialiteit van middel
eeuwse handschriften en hoe die zich verhoudt tot digitale 
reproductiemogelijkheden. Specifiek baseert hij zijn waar
nemingen op het onderzoek dat hij gedaan heeft naar de 
achtsteeeuwse St. Chad Gospels, een handschrift dat bewaard 
wordt in de kathedraal van Lichfield, Engeland. De eerste 
hoofdstukken van het boek richten zich voornamelijk op de 
verschillende manieren waarop digitale technieken het moge
lijk maken de vele materiële elementen van een middeleeuws 
handschrift te vangen in beeld. Dat dit veel verder gaat dan 
een juiste weergave van kleuren of een behoorlijke scherpte, 
wordt duidelijk wanneer Endres over de mogelijkheden van 
Multispectral Imaging (MSI) en Reflectance Transformation 
Imaging (RTI) schrijft. Waar MSI door gebruik van verschil
lende kleurruimtes slecht leesbare tekst beter leesbaar kan 
maken, is het met RTI mogelijk de oppervlakte van een object 
zeer gedetailleerd te onderzoeken.  Op die manier worden 
raseringen (van perkament weggeschraapte letters), haar
follikels in het perkament, pigmentverhogingen (denk aan 
versieringen) en zelfs dry point writing zichtbaar. Dit schrij
ven zonder inkt werd soms gedaan om een nieuw gesneden 
pen uit te proberen, maar is logischerwijs met het blote oog 
nauwelijks waarneembaar. RTI heeft Endres al aan heel wat 
voorheen onzichtbare Angelsaksische namen in het manus
cript geholpen, van zowel mannen als vrouwen. 

Menselijke interactie
In het tweede deel van het boek buigt de auteur zich over 
meer filosofische vragen met betrekking tot de digitalisering 
van dergelijke manuscripten, die voor de gemeenschappen 
waar zij bewaard worden nog altijd als heilige objecten 

gekoesterd worden. Niet zozeer vanwege de inhoud van hun 
perkamenten folio’s, maar vanwege de ontstaanscontext en 
religieuze betekenis die ze voor de gemeenschap hebben. In 
het laatste hoofdstuk beschouwt Endres de mogelijkheden 
om benadering via virtual reality mogelijk te maken. Door
heen het boek waarschuwt hij er echter voor om gedigitali
seerd materiaal als vervanging van de primaire bron te zien.

Bezint eer ge vervangt
Waar wij archivarissen gekscherend weleens plegen te zeggen 
dat we werken voor de eeuwigheid, is het goed om eens be
wust na te denken over wat dat eigenlijk betekent, ook waar 
het substitutie betreft. Natuurlijk zijn er weinig archiefstuk
ken die zo’n krachtig religieuscultuurhistorisch aura hebben 
als een middeleeuws handschrift als St. Chad  Gospels. Maar 
veel van wat Endres schrijft over de materiali teit van archief
objecten en wat die materialiteit onderzoekers of geïnteres
seerden in de toekomst kan vertellen over herkomst, ontstaan 
of historische context in het algemeen, is ook toepasbaar op 
meer prozaïsche archieven. Neem bouwdossiers, die op veel 
plaatsen gretig worden vervangen door digitale afbeeldingen. 
Zoals gelaagd pigment in een geïllumineerd handschrift een 
wauweffect van licht en kleur teweegbrengt als je het bekijkt, 
en dat wegvalt bij simpele 2Ddigitalisering, zo hebben bouw
dossiers meer te vertellen dan de inhoud van de tekst. Of het 
nu gaat om de materiali teit van calques, blauwdrukken of 
bijvoorbeeld doorslagpapier, die alle meer vertellen over de 
maatschappelijke en historische context waarin ze gecreëerd 
zijn dan we uit de digitale afbeeldingen kunnen opmaken. 
Materialiteit is een wezenlijk onderdeel van de menselijke 
waarneming; door het vervangen van die materialiteit door 
een digitaal substituut beperk je die waarneming. De stimu
lans om daar eens over na te denken alleen al maakt dit een 
interessant boek voor onze beroepsgroep. | 
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geboren
Aduard, 1953

burgerlijke staat
getrouwd, drie dochters en één kleindochter

opleiding
sociaaleconomische geschiedenis, opleiding tot 
hogere archiefambtenaar

werk
archivaris, coördinator dienstverlening

hobby’s
historisch onderzoek doen, lezen, wandelen en 
fietsen

In gesprek met Harry de Raad

 

‘Erfgoed is onze 
legitimatie in de 
samenleving’

Tekst Migiza Victoriashoop  |  Foto's Privéarchief

Na een lange staat van dienst nam Harry de Raad 
afgelopen voorjaar afscheid van het Regionaal 
Archief Alkmaar. Wat een feestelijk moment had 
moeten worden, werd verstoord door een virus 
waarvan de naam niet genoemd hoeft te worden. 
Veilig achter een computerscherm, zittend voor 
een rijkelijk gevulde boekenkast vertelt hij het 
Archievenblad hoe het pensioen hem vergaat en 
wat zijn toekomstplannen zijn.

Voordat Harry zich kon storten op archieven moest hij een 
belangrijke plicht nakomen. In ’74’75 had hij dienstplicht.  
Op de Johannes Post Kazerne in Drenthe bracht hij zijn dagen 
door met het onderhouden van auto’s, paraat staan en het 
uitvoeren van militaire oefeningen in Duitsland. ‘Je had toen 
tactische kernwapens voor de korte afstand in Nederland, de 
Honest Johnraket. De atoombommen lagen iets verderop, 
beheerd door de Amerikanen, maar bewaakt door Nederland
se militairen.’ Een periode waar Harry lachend op terugkijkt. 
‘Ja, dan moest je van die kogelvrije vesten aan en helmen op 
om de wacht te houden. Als je heen en weer liep en er kwam 
 iemand dan riep je: whisky! Als ze geen ‘Oscar’ terugriepen, 
dan zei je: sta of ik schiet!’ Ondanks de nabijgelegen atoomwa
pens moet Harry toegeven dat de beleefde dreiging van gevaar 
niet heel ernstig was onder de dienstplichtige soldaten. ‘Het 
voelde ergens ook nutteloos. Ons materieel stamde deels uit 
de jaren vijftig. Als we naar een militaire oefening in Duitsland 
gingen, stonden op de eerste honderd meter van de kazerne 
voertuigen die het niet meer deden. Het was duidelijk dat als 
het écht menens werd, het materieel vaak niet inzetbaar was.’

‘We hadden saboteurs kunnen zijn’
Begin jaren tachtig bezocht Harry de kazerne opnieuw, dit 
keer met zijn vrouw. Om binnen te komen gebruikte hij een 
excuus dat hij nog kende vanuit zijn diensttijd. ‘Het was 
gebruikelijk dat je als je de regels overtreden had, als straf 
op de kazerne moest blijven. Dat wist ik nog, dus aan de 
poort zei ik dat we iemand kwamen bezoeken die daar het 
weekend moest doorbrengen. Dat werd geaccepteerd.’ Na 
binnenkomst kon hij zijn vrouw op een relaxte manier een 
rondleiding geven, de oude auto’s laten zien die hij gereden 
had… totdat ze gespot werden. ‘Op een gegeven moment 
kregen ze in de gaten dat we daar niet thuis hoorden. Een 
luitenant kwam woedend op ons af met een berisping.’ 

burgerlijke  stand 
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Rond de tijd van Harry’s bezoek waren er veel demonstraties 
tegen atoomwapens in het land. Er ging het gerucht dat 
demon stranten juist op de Johannes Post Kazerne actie wil
den voeren. ‘Ja, het was een beetje stom van ons. De jongens 
die ons hadden binnengelaten, konden flink in de nesten 
raken. We hadden saboteurs kunnen zijn.’

Koffie op de zaal 
Na zijn dienstplicht ging Harry naar de universiteit. Vanuit 
Aduard trok hij naar de grote stad Groningen om sociaal
economische geschiedenis te studeren. Die studie, zo bleek 
later, is het begin geweest van zijn fascinatie voor archieven. 
Het begon allemaal tijdens het onderzoek voor zijn doctoraal
scriptie naar de criminaliteit in de Groningse gemeenten Beer
ta en Finsterwolde in de negentiende eeuw. Deze bevonden 
zich in een grensgebied waar veel gesmokkeld werd. ‘In die tijd 
was het justitieel apparaat streng. Voor de minste vergrijpen 
werd je opgesloten, voornamelijk om een voorbeeld te stellen. 
Tegelijkertijd zag je dat de arme bevolking daar steeds meer 
in opstand kwam tegen de rijke boeren. Ik wilde kijken of je 
iets van die ontwikkeling terug kon vinden in de bronnen die 

beschikbaar waren.’ Deze vraag bracht hem onder andere naar 
het Gemeentearchief en het Rijksarchief in Groningen. Tijdens 
zijn bezoeken werd het Harry duidelijk hoe archiefinstellingen 
kunnen verschillen in hun dienstverlening. ‘Je merkte dat het 
Gemeentearchief laagdrempeliger en toegankelijker was. Bij 
het Rijksarchief was het een stuk formeler.’

‘Het publiek ziet ons als 
beheerder van erfgoed’

Het klasje ‘hoger archiefambtenaar’ 1986/1987 van de Rijksarchiefschool tijdens een informele bijeenkomst bij Hans de 
Vries, de adjunct-directeur van de school. Staand, van links naar rechts: Peter Diebels, Charles Boissevain, Jan Blom, Frans 
Hermans, Harry de Raad, Jaap Haag, Cees Schabbing. Zittend: Hans de Vries, Gineke van der Ree-Scholtens, Annelies 
Abelmann, Henk Eijssens. 

Harry tijdens een rondleiding in de depots van het 
Regionaal Archief Alkmaar.

»
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| ‘Erfgoed is onze legitimatie in de samenleving’

Aan de studiezaal van het Rijksarchief houdt Harry wel een 
bijzondere herinnering over. ‘Ik wist toen niet wat de normen 
en gewoonten waren. Als student was ik gewend om het on
derzoek wat plezieriger te maken met een kopje koffie. Dus ik 
nam mijn koffie mee de studiezaal in. De toezichthouder op de 
zaal zag dit en liep woedend op me af. Hij pakte het kopje, nam 
het mee naar buiten en kwakte het op een tafel. Maar dat deed 
hij met zo’n beweging dat de koffie eruit viel. Alles om visueel 
duidelijk te maken dat ik zo’n beetje de grootste zonde begaan 
had’, vertelt Harry lachend. Jaren later kwam hij erachter dat 
zijn zonde niet zó groot was. Tijdens een expositie in het ge
bouw van het voormalig Rijksarchief waren foto’s van de oude 
studiezaal uit de jaren zeventig te zien. Tot zijn verbazing prijk
ten op die foto’s de kopjes koffie rijkelijk op de tafels in de zaal.

Romantiek van oude stukken
Ondanks de visuele reprimande van de toezichthouder 
veroverden de archieven Harry’s hart. ‘Tijdens mijn studie 
las ik veel over geschiedenis, maar dat was allemaal theorie. 
Het contact met de oude stukken, dat had iets puurs. Als 
ik die stukken doorbladerde werd de geschiedenis visueel 
en aantrekkelijk. Het had iets romantisch.’ Mede door deze 
ervaringen besloot Harry uiteindelijk de opleiding tot hogere 
archiefambtenaar te doen. Maar dat ging niet zonder meer. 
Een toelatingseis voor de opleiding was Latijn. ‘Ja, ik had 
atheneum gedaan, dus ik moest dat toen bijspijkeren. In een 
schakelklas van de studie theologie heb ik toen in een jaar 
Latijn geleerd.’ Harry blijft een moment stil, leunt naar het 
beeldscherm en kijkt over de rand van zijn bril. ‘En juist toen 

ik klaar was met dat schakelklasje verviel de toelatingseis. 
Gelukkig heb ik er in mijn latere loopbaan nog wat aan 
gehad bij het lezen van oude bronnen.’

Het moest vanuit Den Haag
Als onderdeel van zijn opleiding tot hoger archiefambtenaar 
liep Harry stage in Groningen. ‘Dat hadden ze in Den Haag 
 bedacht, maar in Groningen wisten ze niets van mijn komst. 
Op z’n zachtst gezegd zaten ze niet op mij te wachten in het 
hoge noorden.’ Ondanks een wat stroeve start werkte hij er 
twee jaar met veel plezier voordat hij Groningen verruilde 
voor Friesland. Daar ging Harry aan de slag voor de vele 
waterschappen die de provincie kende. Als onderdeel van 
een inhaalproject was hij verantwoordelijk voor het ordenen 
van oude papieren archieven. Terugdenkend aan die tijd: ‘Die 
honderden kleine waterschappen hadden hun eigen archief. 
Deze lagen verspreid op zolders en ik weet niet meer waar, er 
zaten muizennesten in, het was vaak een bende.’ Het doorspit
ten van deze archieven was een goede manier om te zien hoe 
de waterschappen verschilden in hun administratie. ‘Hoewel 
ze met hetzelfde bezig waren, pakten ze het allemaal op een 
andere manier aan. Dit werkt door in de archiefvorming.’
Naast het papier legde Harry zich ook toe op de het inrich
ten van de digitale administratie. Tijdens zijn studie had hij 
al ervaring opgedaan met het coderen van informatie voor 
computers. Kennis die hij kon inzetten bij het ontwikkelen 
van een systeem voor de postadministratie. ‘Ik schreef hier 
een programma voor in dBase. Op grotere schaal werken met 
computers kwam toen op. Maar het was allemaal nog erg 
nieuw. Als je zo’n programma had waarin je makkelijk classi
ficatienummers en NAWgegevens kon registreren, werd je al 
snel gevraagd om dat voor meerdere organisaties te doen.’

Naar Alkmaar 
Na zeven jaar waterschappen maakte Harry de overstap 
naar het Regionaal Archief Alkmaar (RAA), waar hij tot zijn 
pensioen zou blijven. Hij startte er als senior inventari sa
tor en werd later coördinator dienstverlening. Midden jaren 
negentig kwam hij in een gespreid bedje terecht. ‘Daar waren 
ze heel ver met computers, er was zelfs al een netwerk. Hier 
kon ik op voortborduren en ik heb toen de eerste website van 
het archief gemaakt.’ Daarnaast richtte Harry zich ook op het 
online publiceren van de inhoud. Hij begeleidde verschillende 
projecten, zoals het digitaliseren van gezinskaarten en regis
ters van de burgerlijke stand. Met name aan de gezinskaarten 
denkt hij nog lachend terug: ‘We hadden de discussie: gaan 
we microfiches maken of meteen digitaliseren?’ 
In zijn loopbaan heeft Harry de rol van de archiefinstelling 
zien veranderen. ‘We zaten toen nog in het oude regime, over
brengen na vijftig jaar. Het duurde dus erg lang voordat je 
daadwerkelijk met die archieven aan de slag moest.  Hierdoor 

‘De behoefte om orde te 
scheppen in de chaos zat er al 
heel vroeg in’

Harry in het depot van het Regionaal Archief Alkmaar. De 
foto werd gemaakt voor een tentoonstelling in het Stedelijk 
Museum Alkmaar.  
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was je weinig bezig met de ordening of administratie ervan. 
Met de Archiefwet (1995) werd de termijn korter, daar moest 
je op inspelen. Bij het RAA werd de inspectie professioneler, 
zodat archieven op tijd en goed geschoond werden.’ Volgens 
Harry zal de samenwerking tussen archief vormer en instel
ling alleen maar intensiever worden. Ontwikkelingen als de 
verkorte overbrengingstermijn in de nieuwe Archiefwet (2021) 
zullen daar alleen maar aan bijdragen.

Erfgoed is onze kracht
‘De digitalisering heeft ons historici geholpen. De belem
mering van openingstijden is weggenomen, raadpleging 
van stukken kan vanuit huis.’ Maar als archivaris plaatst 
hij wel een kanttekening bij die ontwikkeling. Edepots en 
digitale informatie hebben de aandacht, omdat moderne 
archieven verworven moeten worden, maar bezoekers zijn 
vooral bekend met erfgoed. ‘Bezoekers zijn nog niet bezig 
met moderne archieven. Ze komen vooral naar de studiezaal 
om bronnen uit de vorige eeuwen te bekijken.’ Volgens Harry 
moeten we vooral niet vergeten dat het publiek ons ziet 
als beheerder van erfgoed. ‘Dat imago is onze kracht en de 
legitimatie van onze plek in de samenleving.’

De fysieke studiezaal blijft belangrijk
De plek die archieven in de samenleving innemen, gaat niet 
alleen over imago maar ook over de fysieke aanwezigheid. 
Volgens Harry is de trend, als gevolg van digitalisering, 
dat de locaties van archieven minder belangrijk worden. 
‘Raadplegen on demand is een mooie ontwikkeling, maar 
de studiezaal is een ontmoetingsplek waar men kan leren 
over bronnen, waar schoolbezoeken plaatsvinden en waar 
je uitgebreid bronnenonderzoek kan doen.’ Met name bij 
dat laatste vervult de fysieke locatie een essentiële rol. 
‘Onderzoekers die veel bronnen moeten doorspitten, zijn 
afhankelijk van open studiezalen. Veel archieven zijn minder 
vaak open, omdat ze hun formatie voor de zaal inzetten op 
digitalisering. Dit richt zich voornamelijk op genealogische 
bronnen. Niet iedere onderzoeker heeft daar iets aan. En 
scanning on demand kent nog allerlei beperkingen. Voor hen 
blijft een fysieke studiezaal nodig.’

Onderzoek: Beleg van Alkmaar
Ook nu Harry met pensioen is, blijft hij volop actief in de 
 archieven. Momenteel doet hij onderzoek naar het Beleg 
van Alkmaar. Een historisch moment in de  NoordHollandse 
geschiedenis waar al veel over geschreven is. Maar Harry 
richt zich in zijn onderzoek vooral op het perspectief van de 
Spanjaarden. ‘Ik kijk naar de Spaanse bronnen om te zien 
hoe zij het vonden om in de Nederlanden te vechten. Wat 
was dat verzet nou eigenlijk? Was het niet meer een burger
oorlog dan een opstand? Maar ook hoe we met de huidige 
blik naar dat beleg kijken.’ Een ander belangrijk punt in zijn 
onderzoek is de rol van vrijheid. Vanuit historisch perspec
tief kunnen daar vraagtekens bij geplaatst worden. ‘Die 
herwonnen ‘vrijheid’ betekende bijvoorbeeld dat deze de 
katholieken ontnomen werd. Na 1573 konden ze hun gods
dienst niet meer uitoefenen zoals ze gewend waren. Je ziet 
dat de betekenis van zo’n woord dan verandert.’

Analoog transcriberen
Harry is nog actief betrokken bij het RAA. Met een groep vrij
willigers transcribeert hij historische bronnen. ‘De werkgroep 
richt zich vooral op de vroedschapsnotulen van Alkmaar vanaf 
de zestiende eeuw. Aardig wat werk, omdat het  transcriberen 
nog analoog moet. We hopen dat Transkribus ons straks veel 

Harry in gesprek met Jules Deelder in een uitzending van 
Verborgen Verleden.

In gesprek met Karin Bloemen tijdens de opnames van 
Verborgen Verleden. 

Harry in de rol van Sinterklaas (op de school van de kinderen 
van een archiefcollega).

»
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» werk uit handen neemt.’ Gelukkig heeft Harry er veel zin. In 
deze klus komen zijn liefde voor de geschiedenis en de archie
ven samen.

Wist je dat Harry…
… na zijn pensioen door collega’s verrast is met een eigen 
glossy, de Harry. Hierin is zijn persoonlijkheid uitvoerig en op 
een luchtige manier uit de doeken gedaan. Zo bracht Harry 
zijn collega’s aan het lachen met zijn feilloze imitaties van 
bezoekers. Deze ‘comic relief’ werd erg op prijs gesteld, maar 
ook het serieuzere werk schuwde hij niet. Zo werd hij om
schreven als een ‘helpende hand’, onuitputtelijke bron van 
kennis en informatie. Geen vraag was hem te veel, of deze nu 
kwam van een boze burger of een hoogleraar geschiedenis.
… zichzelf weinig ondernemend vindt bij het ontbijt? Het 
liefst eet hij boterhammen met hagelslag, kaas of appel
stroop. ‘Dat is een soort automatisme geworden waar ik 
weinig van afwijk.’ Dat staat in schril contrast met het 
ontbijt van zijn kinderen. ‘Ja, dan zie ik hoe die uitvoerig 
pesto smeren en tomaatjes erbij doen. Wat een werk. Ik pak 
gewoon zo’n potje en daar kwak ik het uit.’
… heel graag egodocumenten uit het verleden leest? Zo is hij 
momenteel gecharmeerd van de memoires van de hertog 
van SaintSimon. ‘Hij beschrijft de hofcultuur van Lodewijk 
XIV, allemaal vanuit zijn eigen perspectief. Het is een ontzet
tend interessante bron om te lezen over hoe men leefde, de 
vragen die zich voordeden en hoe men daar tegenaan keek.’
… al op jonge leeftijd in de weer was met het ordenen van 

boeken? ‘Toen ik een jaar of twaalf was, heb ik thuis al mijn 
boeken en die van mijn ouders gecatalogiseerd. Een kaft 
eromheen, een nummer toegevoegd, de titels opgeschreven. 
De behoefte om orde te scheppen in de chaos zat er al heel 
vroeg in.’ | 

Bij zijn pensionering kreeg Harry van zijn oud-collega’s de glossy ‘Harry’ cadeau. Hier de voor- en achterkant.

Harry in de rol van graaf Willem II tijdens de viering van de 
het 750-jarig bestaan van Alkmaar in 2004.
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