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‘Archives are a joy 
forever!’

In de brugklas vond hij geschie-
denis nog een onbelangrijk 
vak, maar al snel kwam hij 
tot inkeer. Al op jonge leeftijd 
verslond hij boeken bij de vleet 
en nog altijd leest hij graag en 
veel. Hein Merkelbach heeft 
een brede interesse en een 
lange staat van dienst. Voor 
het Archievenblad schetst hij 
zijn levenspad.
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Schipbreuken, schrijvers 
en rare schapen

Het archief van de Grafelijk-
heids  rekenkamer is een 
goudmijn voor liefhebbers van 
de Nederlandse geschiedenis. 
Je kunt er kermisklanten, 
kwakzalvers, boekverkopers, 
hebberige baljuws en 
bedel brieven van P.C. Hooft 
aantref fen. De reeks rekesten 
biedt ook een zeldzame ingang 
op zeventiende-eeuwse 
scheeps rampen.

Inhoud
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Blinde vlekken en 
gemiste kansen

Archieven zijn van oudsher 
gewend om de regie in 
handen te hebben, maar  
met de komst van het inter-
net is die positie niet langer 
houdbaar. Desalniettemin 
blijven archieven druk met 
zenden, waardoor er weinig 
tijd is om te pauzeren, te 
reflecteren en te luisteren.  
Hoe weten archieven wat  
wel en niet werkt, zonder te 
luisteren? Hoe weten ze wat 
impact heeft, wat relevant is 
en hoe ze op een verande-
rende samenleving kunnen 
reageren?
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Uit de kast! 

Op zaterdag 3 november 2018 
organiseerde Regionaal Archief 
Tilburg samen met het COC 
Tilburg, Breda en omgeving  
het symposium ‘Uit de kast! De 
roze geschiedenis in archieven’. 
Zoals de titel van het sympo-
sium al aangeeft, betreft  
het onderzoek naar de lhbti-
geschiedenis, een tot nu toe 
onderbelicht onderwerp.

04 Van de redactie

05 De archiefervaring

06 Blinde vlekken en gemiste kansen

Oogkleppen af, dienstverlening is overal om 

ons heen!

08 Schipbreuken, schrijvers en rare schapen

De registers van de Grafelijkheidsrekenkamer

12 Uit de kast! 

Symposium over de lhbti-geschiedenis in 

archieven

14 Wat is een digitaal archiefstuk?

Van oorkondeleer naar de toekomst van 

archiefbeheer

18 Daarheen waar de kennisbehoefte ligt

Kennisplatform Informatiehuishouding 

Overheden blikt vooruit

20 Tien jaar CDD+ 2008-2018 (deel 1)

24 Herman Boerhaave en de Gouden Eeuw van 

 de wetenschap

26 Hotspots 

27 Column 

28 Uitgelezen

30 Burgerlijke Stand | ‘Archives are a joy forever’


