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‘Bronnenkritiek is 
belangrijker dan ooit’

Ze werd dit jaar uitgeroepen tot 
Jonge Historicus van het Jaar én 
ze won de publieksverkiezing 
van Jonge Archivaris van het 
Jaar. Educatie gaat haar aan 
het hart, want dat is volgens 
Lise Koning de sleutel voor een 
meer begripvolle en betere 
wereld: ‘Begrijpen is verrijken 
en vice versa.’

Bernadine Ypma 
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De virtuele archivaris: 
voorsorteren op de 
archiefsector van de 
toekomst

De kruidenier, de videotheek, 
het postkantoor en de lokale 
bank. Allemaal uit het straat-
beeld verdwenen, terwijl we 
nog wel onze boodschappen 
doen, films kijken, post ver stu -
ren en bankieren. Online en 
aan de keukentafel. Welk lot 
wacht onze archiefinstellingen?

Julia Romijn-Wixley, Con Sadée, 
Marc Schuil en Ruud Yap 
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‘Geschiedenis helpt om 
te groeien’

Hoe gaan podiumkunsten om 
met het eigen erfgoed? 
Archieven van podiumkunsten 
zijn van waarde als bron bij 
her opvoeringen door het  
eigen of een ander gezel schap, 
maar ook voor onder zoek, 
bruiklenen, schenkingen, ten-
toon stel lin gen en publicaties. 
Een kijkje achter de schermen 
bij Nationale Opera & Ballet. 

Bernadine Ypma 

18

Waar gehakt wordt vallen 
spaanders

Dienstverlening staat nooit stil. 
Verwachtingen van bezoekers 
veranderen en de techniek 
ontwikkelt constant. Dat maakt 
gebruikersonderzoek steeds 
belangrijker voor de dienstver-
lening van archiefinstellingen. 
Ook buiten de archiefsector 
wordt hier veel over gepubli-
ceerd. En dat biedt nieuwe 
inzichten waarmee je aan de 
slag kunt.

Anna van der Meulen en Vera 
Weterings 
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