
Certificaat met de erkenning van het gedigitali-
seerde archief van Juliana Brenneker als “Mem-
ory of the World. v.l.nr.: de vertegenwoordigers 
van de gezamenlijke nominatie Richenel Ansano 
(NAAM), Alfonso Blijden (St. Maarten docu-
ment Management), Max Scriwanek (Nationaal 
Archief Curacao), Rita Tjien Fooh (Nationaal 
Archief Suriname). Genomineerd werd “The 
Documental Heritage of the Enslaved People in 
the Dutch Caribbean”, waarvan dit archief een 
onderdeel is.

De Newsletter is een 
publicatie van het 
Nationaal Archief.
Het zal elk kwartaal 
verschijnen met de 
meest actuele ontwik-
kelingen rondom het 
Nationaal Archief.

en geconsolideerd, zodanig dat het kon 
worden gedigitaliseerd. Dit archief is o.m. 
genomineerd voor het “Memory of the 
World” register van UNESCO. In oktober 
2017 is dit inderdaad erkend als “Memory 
of the World” voor de regio Latijs Ameri-
ka en de Caribbean. (MOWLAC - zie foto 
hierboven.) 

Op 22 december j.l. heeft minister Armin 
Konket van Bestuur, Planning en Dienst-
verlening de nieuwe Dbases van het Nati-
onaal Archief officieel gelanceerd.

De nieuwe databank voor Stamboomon-
derzoek, met meer dan 1,1 miljoen door-
zoekbare namen werd gepresenteerd 
door middel van een presentatie over 
de stamboom van minister Konket.  Het 
unieke van deze databank is dat de scans 
van de aktes ook direct beschikbaar zijn. 
Momenteel zijn de aktes van Curaçao on-
line beschikbaar gesteld. De indices van 
Bonaire zijn klaar om te uploaden. Bonai-
re zal waarschijnlijk volgend jaar beschik-
baar zijn op de website van het Nationaal 
Archief
Nieuw is eveneens de mogelijkheid om 
de inventarissen van de archieven van 
het Nationaal Archief online te openen en 
door te bladeren. Ook hier bestaat de mo-
gelijkheid om gedigitaliseerde archieven 
te koppelen aan de inventarissen. Voor 
een deel is dat al gedaan bij het Archief 
Juliana Brenneker. Dit archief zal ook in 
2018 geheel digitaal beschikbaar zijn.

Dit is uniek omdat dit archief tot voor kort 
helemaal niet aan het publiek ter beschik-
king kon worden gesteld, vanwege de fra-
giele materiele staat. Het archief is in de 
afgelopen 2 jaar geheel gerestaureerd 
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Het Nationaal Archief heeft daarnaast de Dbase 
van historische foto’s online. Momenteel zijn er 
zo’n 5.000 foto’s beschreven.

De totale collectie audio visueel bedraagt:

Beeld:
Foto’s:     120.244
Negatieven:   256.000
Glasnegatieven:  538
Diapositieven:   18.170
Cliché’s:   148

Geluid:
Magneetbanden:  185
Cassettebanden:  3.926
Platen 75 rpm:  368
Platen 45 rpm:  32
Platen 331/

3
 rpm:  106

CD:    405

Film:
VHS:    582
Umatics:   3.651
Betacam/Betamax:  372
Films 8, 16 en 35 mm:  368
DVD:    253
DV-Cams, DDV-64, DV-108
DVM, DDVM-40N, HI-8,
12ME6OR90   108

Andere:
Microfiches:   15.743
Microfilms   5.002
Duplikaatfilms:  983

(opname 2015)

Selectieproject 2017-2018

Een nieuwe Goudmijn

Over ca. 2 jaar kunt u als bezoeker de bestuurs-
archieven van Curaçao raadplegen tot en met 
1999 (2010). Nu heeft het Nationaal Archief nog 
de archieven tot 1939 in beheer.

Dit is een goudmijn voor onderzoekers. Een deel 
van de koloniale periode, de oorlogsperiode, het 
dekolonisatieproces en de eerste autonome pe-
riode komen beschikbaar voor onderzoek. Er zit 
hier heel veel waardevol materiaal tussen. Naar 
schatting komt ongeveer 400 strekkende meter 
beschikbaar voor raadpleging.

Het Nationaal Archief is tevens bezig om een 
projectdossier voor te bereiden om de periode 
1938-1954 in zijn geheel te laten digitaliseren. 

Het kan niet anders dan dat dit gaat leiden tot 
nieuwe publicaties, hernieuwde inzichten en 
meer kennis over de geschiedenis van Curaçao 
(Nederlandse Antillen). Er zal voor studenten van 
de Universiteiten op Curaçao overvloedig mate-
riaal aanwezig zijn om scripties en promotie-on-
derzoeken te verrichten. 

De archieven liggen nu nog opgeslagen in de 
semi statische opslagruimte “Big One”. Het onbe-
werkte volume bedraagt 2.000 strekkende meter. 
Na selectie zal ongeveer 25% daarvan voor blij-
vende bewaring over blijven en worden overge-
dragen naar het Nationaal Archief. Bij ons heeft u 
recht op “kosteloze inzage in de originelen”.

We blijven u op de hoogte houden van dit pro-
ject.
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Opleiding Archief-en Records-
management

ICUC - Nationaal Archief

Het Nationaal Archief Curaçao heeft in samen-
werking met de Intercontinental University of the 
Caribbean (ICUC) een driejarige HBO-opleiding 
voor Archief- en Recordsmanagement opgezet . 
Na accordering van het project door de Raad van 
Ministers is de opleiding in januari 2017 van start 
gegaan. Einde 2020 kunnen de studenten, allen 
ambtenaar van het Land Curaçao, het door de 
overheid erkend bachelor-diploma in ontvangst 
nemen. 

Het project gaat ervoor zorgen dat bestaande 
vacatures bij het Nationaal Archief kunnen wor-
den ingevuld met medewerkers die het wettelijk 
vereiste diploma bezitten. Tevens wordt de grote 
werkvoorraad van overheidsarchieven aange-
pakt, die wachten op bewerking, overbrenging 
en openbaarmaking. Nieuwe achterstanden 
worden voorkomen door bij de ministeries direct 
te zorgen voor goede archiefvorming en tijdige 
selectie en vernietiging.  Tenslotte worden zowel 
de ministeries en diensten áls het Nationaal Ar-
chief toegerust om digitale archieven te beheren 
en duurzaam toegankelijk te houden. Dit alles 
met het oog op goede dienstverlening door de 
overheid en openbaarheid van overheidsinfor-
matie, doordat de overheid zijn informatie op 
orde heeft.

In de opleiding komt het beheren van informatie 
in de gehele levenscyclus aan bod. Informatie die 
door een organisatie wordt gevormd als gevolg 
van de uitvoering van haar taken, de procesge-
bonden informatie, wordt van oudsher archief 
genoemd. Dikwijls beheert een organisatie die 
informatie alleen voor de periode waarin ze het 
echt nodig heeft. Als de procesuitvoering is af-
gerond weet men niet meer zo goed wat te doen 
met de informatie. Moet het worden bewaard? 
Moet het worden vernietigd? Volgens welke 

procedure? Welke condities zijn nodig voor het 
bewaren, wanneer worden de archieven open-
baar? Kan het papier worden vervangen door 
een digitaal archief? En hoe moet dat digitale 
archief worden geordend en beveiligd?

Dat deze vragen spelen, maar de antwoorden 
niet bekend zijn, is duidelijk: de overheid van 
Curaçao beheert meer dan 40 kilometer aan ar-
chief, waarvan zo’n 80-90% vernietigbaar is. Er 
wordt meer dan 2 miljoen gulden uitgegeven 
aan de opslag van archief, wat allang vernietigd 
had mogen – en moeten – worden. Substitutie 
van papier naar digitaal is volgens de nieuwe 
Archieflandsverordening mogelijk, maar de 
voorwaarden en condities zijn nog nauwelijks 
bekend. De opleiding voor Archief- en Records-
management zal een kader van nieuwe beheer-
ders afleveren, die de ins –en outs van deze vra-
gen diepgaand zullen bestuderen en onder de 
knie krijgen. Het gaat om een kader dat infor-
matie beheert in de eerste fase van het gebruik: 
als born digital recordsmanagement, als beheer 
van semi-statische informatie, waarbij gekeken 
moet worden wat kan worden vernietigd en 
wat dient te worden bewaard. En de fase van 
openbaar, overgedragen of historisch archief 
komt aan bod, met de specifieke vragen als be-
schikbaarstelling, behoud, openbaarheid, histo-
rische onderzoeksvragen, lezen van oud schrift 
en restauratie-technieken. Ook de functie die 
door alle fases heen loopt: het inspecteren van 
het informatiebeheer wordt gedoceerd. 

Aanleiding voor de opleiding
Tegenwoordig kunnen de wettelijk vereiste di-
ploma’s voor de beheerders bij het Nationaal 
Archief alleen nog worden behaald na het vol-
gen van een 4-jarige opleiding in Nederland. 
Het is echter niet doenlijk om een heel kader 
met studieopdracht naar Nederland te sturen. 
Om toch aan de wettelijke eisen te voldoen 
wordt de opleiding op Curaçao verzorgd, met 
een diploma dat door de overheid wordt er-
kend volgens de Archieflandsverordening. Dit 
geeft tevens de kans om ook medewerkers van 
de overheidsdiensten op te leiden voor advies- 
en beheerfuncties in de archiefvorming en ar-
chiefbewerking, zodat achterstanden kunnen 
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worden aangepakt en nieuwe achterstanden 
kunnen worden voorkomen. Alle studenten wor-
den ook toegerust voor de digitale archivering, 
zodat het land ‘bij de tijd’ is en in de toekomst 
duurzame toegankelijkheid van overheidsinfor-
matie gewaarborgd blijft.

Doel van de opleiding 
•  Verhogen kwaliteit van de informatiebeheer-
ders;
•  Introductie beheer per levensfase van over-
heidsinformatie (voor het gehele overheidsap-
paraat);
• Kennis overdragen voor het (projectmatig) 
wegwerken van de achterstanden in selectieve 
overdracht;
•  Opleiden lokaal kader voor het Nationaal Ar-
chief voor de komende decennia (erfgoedbe-
heerders);
•  Verhogen kwaliteit beheerders bij ministeries;
•  Verhogen kwaliteit bestuurlijk functioneren;
•  Betere interactie tussen de toezichthouder (Na-
tionaal Archief ) en archiefbeheerders.

Context van de opleiding  
De doelstellingen van de opleiding vallen samen 
met de bredere beleidsvelden en -doelstellingen 
van de overheid, zoals de verbetering van de 
beleidsontwikkeling, bedrijfsvoering en dienst-
verlening, het verbeteren van handhaving en 
toezicht, het invullen van een goed werkgever-
schap, het invullen van bestuurlijk partnerschap  
en het bevorderen van transparantie en de lo-
kale democratie.  

Inhoud van de opleiding
In de opleiding is het object van studie de ‘pro-
cesgebonden informatie’. Dit is informatie die 
ontstaat in het uitvoeren van processen door de 
overheid (en andere archiefvormers) en die door 
dezelfde en andere processen en -op enige ter-
mijn- door andere belanghebbenden opnieuw 
kan worden gebruikt. De verschijningsvorm 
van de informatie is van oudsher analoog, maar 
steeds vaker digitaal. Als informatie in beide 
vormen voorkomt, noemen we dat hybride. De 
opleiding richt zich op het waarborgen en be-
houden van de kwaliteiten van procesgebonden 
informatie uit het verleden, heden en de toe-

komst; deze moet authentiek, betrouwbaar, inte-
ger en bruikbaar zijn en blijven. Deze waarborgen 
kunnen worden geboden door een goed functi-
onerend archiveringssysteem. Hieronder wordt 
verstaan (definitie P.Horsman) ‘het geheel van 
documenten, metadata, processen, methoden, 
procedures, kennis, regels, middelen en mensen, 
waarmee een persoon of organisatie zich voorziet 
van betrouwbare en duurzame informatie ten be-
hoeve van bedrijfsvoering, herinnering en verant-
woording’. 

De gehele opleiding is opgebouwd rond de archi-
verings- c.q. records managementprocessen:
• Creatie/ identificatie
• Registratie / opslaan (capture)
• Ordenen
• Klasseren
• Beschrijven
• Bewaren
• Waarderen
• Selecteren
• Verwijderen
• Beschikbaar stellen 

Voor de opleiding is een Stuurgroep aangesteld, 
bij Ministeriele Beschikking. Hierin hebben zit-
ting:
-Max Scriwanek, Hoofd Nationaal Archief;
-Kees Barneveld, Chief Information and Security 
Officer bij de Beleidsorganisatie van het Ministe-
rie van Bestuur, Planning en Dienstverlening;
-Luz Celeste Johannes, Hoofd HRO van het Minis-
terie van Bestuur, Planning en Dienstverlening.

Als coördinator van de opleiding is mw. Tineke 
Rouschop MA, Recordsmanager bij het Water-
schap Brabantse Delta aangesteld. Elk oplei-
dingsjaar worden daarnaast nog 2 buitenlandse 
deskundigen gedetacheerd naar Curaçao om de 
studenten te begeleiden en te doceren.

Het selectieproject dient als stageplaats van deze 
opleiding.
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Curaçao: een doorn in het oog van Venezuela
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Lantèrnu 24

Nieuwe Publicatie

Lantèrnu nr. 24

In 2017 kwam een nieuwe publicatie uit met het 
stage onderzoeksverslag van Diederik van Enge-
len. Diederik heeft als student ‘Politieke geschie-
denis en internationale betrekkingen’ aan de 
Universiteit van Utrecht, in 2016 stage gelopen 
bij het Nationaal Archief Curaçao.

Zijn stageverslag hebben we gepubliceerd als 
Lantèrnu. Naast het stageverslag bevat deze pu-
blicatie een aantel “kaders” die een aantal be-
langrijke momenten in de relatie tussen Venezu-
ela en Curaçao verkort uitlichten.

Het onderzoek staat in het teken van de 100 ja-

rige aanwezigheid van de raffinaderij op Curaçao. 
Het belicht met name de relatie met Venezuela in 
de eerste 60 jaar van deze aanwezigheid.

Deze Lantèrnu is bij de boekhandels te koop. Ook 
bij het Nationaal Archief zijn nog exemplaren te ver-
krijgen.
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Activiteiten Kalender 2018

Februari 2018
Stamboomonderzoek 
Bijeenkomst voor de Notariskantoren op Cura-
cao

Maart 2018
Cursus Indexeren Burgerlijke Standsregisters
Bedoeld voor: vrijwilligers

Mei 2018:
Cursus Stamboomonderzoek
Bedoeld voor: algemeen Publiek

Augustus 2018
Open House
Bedoeld voor: algemeen Publiek

September 2018
Cursus Foto’s beschrijven
Bedoeld voor: vrijwilligers

Lezingen
Het Nationaal Archief organiseert in samen-
werking met de Stichting Vrienden van het Na-
tionaal Archief elk kwartaal een lezing of een 
speciale activiteit.  Dat kan een rondleiding of 
excursie zijn.

Geplande publicaties voor 2018:
“50 jaar na de val van de Julianabrug”  stage on-
derzoeksverslag van Jessica Smits.

Rondleidingen
U kunt rondleidingen krijgen bij het Nationaal 
Archief. Graag van te voren aanmelden bij Mo-
dianne Cathalina

modianne.cathalina@gobiernu.cw

Zaalhuur
Er bestaat de mogelijkheid om de zalen (audi-
torium) van het Nationaal Archief te huren.

Ook de faciliteiten van het monumentale pand 
“Bolo di Batrei” voor bruidsrapportages of zaal-
huur zijn mogelijk. U kunt nadere informatie 
krijgen bij mw. Magda Godfried

magda.godfried@gobiernu.cw

Telefoon: 461 4866


