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De kracht van het
verhaal

Terugblik Famillement
2018

In de archiefwereld liggen
de verhalen voor het
oprapen. Kilometers aan
archiefmateriaal bieden
genoeg inspiratie voor
boekenplanken vol verhalen.
Maar hoe selecteer je uit zo’n
overvloed het juiste verhaal?
Durf keuzes te maken! Je kunt
niet alles vertellen, noch alle
bijzondere archiefstukken
de revue laten passeren. Het
publiek onthoudt simpelweg
niet alles. Maar wat vertel je
wel en wat niet?

Het grootste familiehistorische
evenement van Nederland
streek zondag 3 juni 2018
neer in Culturele Hoofdstad
Leeuwarden. Ruim 3100
bezoekers, afkomstig uit het
hele land, lieten zich die dag
inspireren en informeren over
stamboomonderzoek. Een
terugblik.

16
Een originele kopie
of een kopie van het
origineel
Digitalisering biedt grote
mogelijkheden, maar bij het
raadplegen van een digitaal
archief mis je de historische
sensatie van fysieke raad
pleging. Hoe kunnen originelen
en kopieën slim worden ingezet
bij educatie?

Vera Weterings ■

Vera Weterings ■

38
‘De sfeer in de
archiefcommunity
is erg aangenaam’
Het begon met het opruimen
van een paternosterkast: dat
was zijn eerste wapenfeit
in het archiefwezen. Bij de
provincie Flevoland combineert
hij inmiddels archiefwerk met
managementtaken. Daarnaast
zet Anthony van der Wulp zich
met JONG archivarissen in voor
de volgende generatie.
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