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Bereik uw doelgroep met het Archievenblad
Het Archievenblad is het officiële orgaan van
de Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Met uw commerciële boodschap in het Archievenblad
bereikt u een zeer specifieke beroepsgroep waardoor u

(KVAN) in Nederland en een autoriteit

heel gericht onder de aandacht komt van professionals.

hoogwaardige artikelen, geschreven voor en

Het Archievenblad richt zich met name op:

nauwgezet over de ontwikkelingen in het

Semi-statische archieven, provinciale archiefinspecties,

binnen het archiefwezen. Met kwalitatief

door professionals, informeren wij onze lezers
archiefwezen en de aangrenzende disciplines.

Audiovisuele archieven, Archiefschool, Rijksarchiefdienst,
gemeente-, streek- en waterschapsarchieven, kerkelijke
archieven, bedrijfsarchieven en genealogie.
Lezerskring:
Leden van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen,
archivarissen, hogere en middelbare archiefambtenaren,
medewerkers van overheidsarchieven, bedrijfsarchivarissen
en vergelijkbare beroepen.
Oplage: 1.100 exemplaren
ARCHIEVEN
EN COLLECTIES

Tekst Wouter van Dijk en Mirjam Schaap | redactie

Archiveren in crisistijd

Hoe leggen archiefdiensten
de coronacrisis vast?
Stoepkrijttekening uit De
Ronde Venen door Anneke
van der Lee (collectie
RHCVV).

dat met de coronacrisis te maken heeft. Het NDE faciliteert
partners met het aanbieden van handleidingen en instructies
voor het archiveren van video’s, sociale media en websites.
Een van de archiefdiensten die al snel actie ondernam, is het
Regionaal Historisch Centrum Limburg. Dat gebeurde op
drie manieren. Er is een hotspot-handreiking opgesteld voor
de archiefvormende overheidspartners. Daarnaast zijn voor
acquisitie relevante particuliere archiefvormers geïnventariseerd en benaderd. Ten slotte heeft men het publiek opgeroepen zelfgecreëerd materiaal te schenken aan het archief.
De oproep om materiaal in te leveren bij een archiefdienst
is de meest wijdverspreide manier om de crisis te documenteren. Onder andere Regionaal Archief Alkmaar, Historisch
Centrum Overijssel en Regionaal Historisch Centrum Vecht
en Venen traden al snel naar buiten om het publiek aan te
sporen materiaal in te leveren. Het gevraagde materiaal is
veelal divers. Van foto’s en video’s tot tekeningen, flyers en
brieven. Zo heeft Het Utrechts Archief al een Nijntje-affiche
verworven dat in de hele stad te zien is, waarin opgeroepen
wordt solidair te zijn, en de vlog van een meisje dat er iedere
dag een maakte voor haar ouders, en dat nu als een dagboek
aan het archief overdraagt.

Archief maken

Wereldwijd zijn erfgoedinstellingen, academische instituten en
particulieren begonnen met het documenteren van de coronacrisis. Ook Nederlandse archiefinstellingen zijn vrijwel direct
aan de slag gegaan met het verzamelen van coronagerelateerd
materiaal. Welke keuzes worden daarbij gemaakt?

Sinds de invoering van de Hotspotmonitor in ���� heeft
er geen duidelijker gebeurtenis plaatsgevonden die voor
een aanwijzing als hotspot in aanmerking kwam. Archiefdiensten zijn dan ook al begonnen met het verzamelen van
archiefmateriaal. Tijdens het schrijven van dit artikel, eind
april, is de verwachting dat de ‘intelligente lockdown’ nog
wel even zal voortduren, al worden ook de eerste voorzichtige voorbereidingen op de ‘anderhalvemetersamenleving’
getroffen. Reden voor het Archievenblad om een rondje

�

langs de velden te maken en te peilen hoe archiefdiensten in
Nederland omgaan met het documenteren van de gevolgen
van het coronavirus COVID-��.

Omdat de pandemie wereldwijd gevoeld wordt, heeft het
Expatriate Archive Centre het initiatief ‘Expatleven tijdens
de COVID-��-pandemie’ opgezet om een collectie aan te
leggen van materiaal dat deze crisis door de ogen van expats
beschrijft. Hoe gaan mensen om met de situatie? Hoe onderhouden ze contact? Hoe ervaren expats op hun locatie deze
wereldwijde pandemie van dag tot dag? Groninger Archieven
vroeg het publiek onder het motto ‘een ongewone gewone
dag’ om massaal hun bezigheden gedurende één en dezelfde
dag, �� april, te beschrijven en in te sturen. Doel was om zo
een veelzijdig beeld te krijgen van de impact van de crisis op
het dagelijks leven. Bij het Regionaal Archief Nijmegen gaat
men voor de evenknie van dit project in beeld. Daar werden
met het beeldproject Collage van de stad, Nijmegen anno ����
burgers opgeroepen op �� april een foto te maken vanuit
hun voordeur en deze in te sturen. Zo ontstaat letterlijk een
beeld van de stad op deze dag.
Veel archiefdiensten richten zich op beeld. Zo maakt
stadsfotografe Vannessa Timmermans namens het NoordHollands Archief regelmatig een rondje door Haarlem om
het veranderde straatbeeld vast te leggen. Het Stadsarchief
Rotterdam laat jaarlijks via het project Stadstekenaars door
kunstenaars aspecten van de stad vastleggen. Ditmaal is de
coronacrisis het onderwerp. De tekeningen die hieruit voortkomen worden online beschikbaar gemaakt, en een grote
selectie zal in de Kunsthal worden tentoongesteld. Daarnaast leggen professionele fotografen de stad vast tijdens de
crisis. Hun werk wordt in de collectie van het Stadsarchief
opgenomen.

‘Hoeveel beelden van lege
straten of vliegtuigstreeploze
luchten zijn er nodig?’
benadering van makers van digitale media, zoals websites
en sociale media. De reden waarom expliciet voor digitaal
wordt gekozen, ligt volgens SAA in het unieke ervan voor
deze crisis: ons offline leven heeft zich voor een groot deel
naar online verplaatst. SAA richt zich daarbij zowel op ‘los
materiaal’ als op digitaal materiaal in de context van een
(na de crisis actief te verwerven) persoons- of organisatiearchief. Tresoar werkt al jaren samen met de Koninklijke
Bibliotheek (KB) om het Friese webdomein in kaart te
brengen. Veel websites die voor Friesland van belang zijn
worden al meegenomen in de periodieke ‘harvest’. De
coronacrisis zal zijn weerslag hebben in deze websites,
waarmee zij ook zichtbaar zal zijn in de collectie die voor
de toekomst wordt veiliggesteld. De KB zelf selecteert en
archiveert websites met betrekking tot het virus en blijft dat
in ieder geval tot het eind van het jaar doen. Interne selectie
door de collectiespecialist bepaalt daarbij de archiveerfrequentie. Deze selectie wordt tevens doorgeleverd
aan de internationale COVID-��-webcollectie van het
International Internet Preservation Consortium.
»

Initiatieven
Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) was de eerste die
publiekelijk de aanzet gaf tot aanleg van een landelijke
‘coronacollectie’. Het netwerk richt zich vooral op het verbinden van erfgoedpartners bij het verzamelen van materiaal
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Digitaal
Het Regionaal Archief Nijmegen en het Stadsarchief
Amsterdam (SAA) richten zich voornamelijk op digitaal
materiaal, waarbij het SAA kiest voor een actieve
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Typerend voor de lockdown: overal lege winkelstraten,
zoals hier de Lange Veerstraat in Haarlem (foto Vanessa
Timmermans i.o.v. Noord-Hollands Archief).
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specificaties
Verschijnings- en sluitingsdata advertentiemateriaal:
Editie

Sluitingsdatum

Verschijningsdatum

1

20 januari 2021

2 februari 2021

2

17 maart 2021

30 maart 2021

3

19 mei 2021

1 juni 2021

4

21 juli 2021

3 augustus 2021

5

20 september 2021

1 oktober 2021

6

17 november 2021

30 november 2021

A

Bladspiegel

A

Zetspiegel

Advertentieformaten en -tarieven:
Formaat

Tarieven

Bladspiegel

2/1 pag.

€ 1.684,-

420 x 297 mm

-

A

€ 1.095,-

210 x 297 mm

185 x 270 mm

½ pag. staand B

€ 606,-

-

90 x 270 mm

¼ pag. staand C

€

327,-

-

90 x 133 mm

½ pag. liggend D

€ 606,-

-

185 x 133 mm

¼ pag. liggend E

€

-

185 x 65 mm

1/1 pag.

327,-

Zetspiegel

* Informeer naar de volumekorting bij meerdere plaatsingen.
Plaatsingstoeslagen:
C4
(achterpagina)
C2, C3
(binnencover)
Speciale posities

50%
25%
15%

C
B
C

D
E
E

Bijsluiters:
Bijsluiters zijn mogelijk vanaf een bedrag van € 715,- (tot 20 gram).
De afmeting van de bijsluiter dient niet groter te zijn dan
210 x 297 mm. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Advertorials:
*V
 oor meer informatie en onze richtlijnen voor
advertorials online en/of in het Archievenblad
kunt u contact met ons opnemen.

KVAN/Brain online
Om 24/7 op de hoogte te blijven van actualiteiten en ontwikkelingen
bezoeken professionals de website www.kvanbrain.nl. Daarnaast
verstuurt KVAN/Brain twee keer per maand een e-mail nieuwsbrief
naar een abonneebestand van ruim 1.200 ontvangers. Adverteren op
de website en/of in de nieuwsbrief biedt interessante kansen om
onze zorgvuldig opgebouwde doelgroep te bereiken.

Reserveren en contact
Wilt u reserveren of heeft u vragen? Neem dan contact
op met onze media-adviseur Kyra Veenhuijsen:
k.veenhuijsen@bureauvanvliet.com of 023 - 57 14 745.

Online advertentiemogelijkheden:
Tarief

Formaat

Banner nieuwsbrief

€ 250,- per keer

468 x 60 pixels

Advertorial nieuwsbrief

€ 495,- per keer

in overleg *

Button website

€ 1.400,- per jaar
€ 750,- per half jaar

157 x 157 pixels

Aanleveren advertentiemateriaal
Het materiaal dient aangeleverd te worden als
Certified PDF, voorzien van snijtekens en 5 mm overlap.
Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, kunnen
fouten in de plaatsing niet worden gereclameerd.
Opmaak in andere programma’s wordt op risico van
de adverteerder omgezet naar InDesign CC.
Het aanleveradres is: k.veenhuijsen@bureauvanvliet.com
Alle genoemde tarieven zijn netto/netto en exclusief
21% BTW.

