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‘Archieven kunnen een 
ware belevenis zijn’

Boeken verslijt ze bij de vleet 
en fascinatie voor geschiedenis 
heeft ze altijd al gehad. Toch is 
Hilde Jansma ook helemaal 
thuis in het digitale domein, 
want ze bemant geregeld  
de chatdienst van het BHIC.  
En voor de ver kiezing tot Jonge 
Archivaris van het Jaar draaide 
ze een kek filmpje in elkaar. 
Daarmee won ze de publieks-
verkiezing en de rest is 
geschiedenis.
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Een wirwar van sport-
bonden en sportclubs 
ontrafeld

Sport heeft een prominente 
plaats in onze samenleving, 
maar dat was niet altijd het 
geval. Dat blijkt uit de 
databank Sportbonden, 
sportclubs en sportperiodieken 
in Nederland tot en met 1940 
met gegevens over zes ‘grote’ 
sporten. Onderzoekers kunnen 
met behulp van de databank 
inzicht krijgen in de opkomst 
en groei van sport in 
Nederland, op landelijk en 
lokaal niveau.

Inhoud
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Voetbalarchieven 
buitenspel?

In 2001 schreef sporthistori-
cus Wilfred van Buuren in het 
Archievenblad over de ‘zorg -
wek kende’ en ‘deplorabele 
staat’ van sportarchieven. De 
archieven van betaaldvoetbal-
organisaties (BVO’s) vormden 
hierop geen uitzondering, 
hoewel er wel enkele 
positieve ontwikkelingen 
werden bespeurd. Hoog tijd 
voor een nieuw rondje langs 
de velden. Heeft de opgaande 
lijn zich voortgezet?
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Sporthistorie herbeleven 
met Stichting de Sport-
wereld

Stichting de Sportwereld brengt 
de Nederlandse sportgeschiede-
nis voor het voetlicht. Voorzitter 
Jan Rijpstra, tevens burgemees-
ter van Smallingerland, maakt 
zich sterk voor vakkundig 
be heer van sportarchieven.  
‘Er is sprake van een inhaalslag.’ 
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