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Kijk Amsterdam
De mooiste stadsgezichten
(1700-1800)

Het belang van
archiefeducatie

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.

10
Ongeziene objecten,
ongeziene mogelijkheden. Nieuwe museumschatten door digitalisering
en inventarisatie

Ludger Smit ■

Het nieuwe CollectieCentrum
Nederland wordt een gezamenlijk depot voor rijkscollecties.
Tamar Bos en Froukje van der
Meulen zijn betrokken bij de
voorbereiding van de verhuizing
van de collectie van het Rijksmuseum 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 ■

Waarom zouden archieven zich
moeten richten op de doelgroep
onderwijs? In de Nederlandse
archievenwereld is momenteel
een discussie gaande over die
vraag. Sommige archiefinstellingen 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 ■

37
‘Ik heb de archeologie
nooit kunnen loslaten.’
In gesprek met Henk
Hovenkamp
Als kind ontdekte Henk Hovenkamp 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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