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‘Ik heb de archeologie 
nooit kunnen loslaten.’ 
In gesprek met Henk 
Hovenkamp

Als kind ontdekte Henk Hoven-
kamp de wereld vanaf de boot. 
Hij voer met zijn vader op een 
schip door de Botnische Golf en 
de Middellandse Zee. Later 
woonde hij in Slot Loevestein, 
waar de vondst van een oude 
pijpenkop zijn interesse voor 
het verleden aanwakkerde. Hij 
studeerde geschiedenis, maar 
koos uiteindelijk toch voor het 
archiefwezen. Een portret. 

Bernadine Ypma ■
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Ongeziene objecten, 
ongeziene mogelijk-
heden. Nieuwe museum-
schatten door digitalisering 
en inventarisatie

Het nieuwe CollectieCentrum 
Nederland wordt een gezamen-
lijk depot voor rijkscollecties. 
Tamar Bos en Froukje van der 
Meulen zijn betrokken bij de 
voorbereiding van de verhuizing 
van de collectie van het Rijks-
museum naar dit nieuwe depot. 
Digitalisering en inventarisatie 
zijn daarin onmisbaar. Dat leidt 
ook tot nieuwe ontdekkingen in 
bestaande collecties.

Tamar Bos en Froukje van der 
Meulen ■

Inhoud

nummer 9  2017   ■   3

04 Van de redactie
05 De archiefervaring
07 Nieuws uit het veld
08 Kijk Amsterdam. De mooiste stadsgezichten (1700-1800), Ludger Smit
12 Ongeziene objecten, ongeziene mogelijkheden. Nieuwe museumschatten door digitalisering 
 en inventarisatie, Tamar Bos en Froukje van der Meulen
14 Het belang van archiefeducatie, Bernadine Ypma en Yteke van der Vegt
17 ‘Wie doet de afwas?’ Archivering in het Stelsel Omgevingswet, Joost van Koutrik
20 Informatie aan Zee: een kort verslag, Paulien Depreter
23 Van oorlogsbronnen naar oorlogsverhalen. Hoe NOB kantelt van een instellings- naar een 
 WO2-perspectief, Tessa Free
26 Wat te doen met historische data: netwerkanalyse, Ivo Zandhuis
28 Kennis delen belangrijk voor archivaris van de toekomst, Ellen van Veen
30 Column
32 KVAN Nieuws | SNAAI Lab
33 Uitgelezen
35 Agenda
37 Burgerlijke Stand | ‘Ik heb de archeologie nooit kunnen loslaten.’ 
 In gesprek met Henk Hovenkamp, Bernadine Ypma

08

Kijk Amsterdam 
De mooiste stadsgezichten 
(1700-1800)

Het Stadsarchief Amsterdam 
beheert wereldwijd de grootste 
collectie Amsterdamse prenten 
en tekeningen uit de 18e 
eeuw. Om zoveel mogelijk 
mensen te laten kennismaken 
met deze bijzondere collectie, 
presenteert het Stadsarchief 
een tentoonstelling over 
Amsterdamse stadsgezichten 
uit de 18e eeuw. 

Ludger Smit ■
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Het belang van 
archiefeducatie

Waarom zouden archieven zich 
moeten richten op de doelgroep 
onderwijs? In de Nederlandse 
archievenwereld is momenteel 
een discussie gaande over die 
vraag. Sommige archief-
instellingen doen het wel, 
andere niet en een aantal zit er 
tussenin. De redactie ging op 
onderzoek uit en kwam tot een 
ontnuchterende conclusie: 
archieven zullen wel moeten.

Bernadine Ypma en Yteke van 
der Vegt ■


