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‘Over de muren kijken is 
belangrijk.’ In gesprek 
met Huib Uil

Hij is er geboren, getogen en 
gehuisvest: Huib Uil is geworteld 
in Zierikzee. De lokale archieven 
hebben voor hem weinig 
geheimen meer, maar zijn 
blik reikt altijd verder: ‘Je 
moet je niet beperken tot je 
eigen kring of vak.’

Fransien Smeets ■ 

18

Wat staat daer? 
Spelenderwijs oud schrift 
leren lezen op de digitale 
studiezaal

Soldaten zoeken vertier bij 
publieke vrouwen, de postkoets 
wordt overvallen, in een herberg 
is de koning beledigd en het 
kookboekje van een dokters-
familie bevat heerlijke recepten 
voor frikadellen. In archieven 
kom je de prachtigste verhalen 
tegen, maar oude handschriften 
zijn niet altijd makkelijk te 
lezen. De website ‘Wat staat 
daer?’ brengt hier verandering 
in.

Christian van der Ven ■
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Historisch perspectief. 
Els Kloek: ‘Lang niet 
alles is op papier gezet’

Onder redactie van Els Kloek 
verscheen in 2013 het boek 
1001 vrouwen uit de Neder-
landse geschiedenis. De 
ontvangst was enthousiast en 
dat werd in 2016 bekroond. 
Bij een door Historisch Nieuws-
blad georganiseerde verkiezing 
werd het uitgeroepen tot 
‘beste geschiedenisboek aller 
tijden’.

Wouter van Dijk ■ 
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Nadere toegankelijkheid 
van scans

Archiefdiensten zitten in een 
transitiefase. De fysieke dienst-
verlening wordt langzaam maar 
zeker afgebouwd ten gunste 
van meer digitale vormen van 
dienstverlening. Een recente 
rondgang door de redactie van 
het Archievenblad bevestigde 
dit beeld: openingstijden van 
studiezalen staan op veel 
plaatsen ter discussie, terwijl 
de virtuele studiezaal gestaag 
wordt uitgebouwd. Maar zetten 
we daarbij wel de juiste 
middelen in?

Cees Tromp ■


