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‘Voor mij is de kracht van het internet de creativiteit die het stimuleert, het 
kunnen delen van ideeën en oplossingen en het kunnen organiseren en 
mobiliseren van groepen.’  

Marleen Stikker, directeur Waag Society 

Citaat van de maand

Sinds 2010 viert het Nationaal Archief ieder jaar Openbaar-

heidsdag. Medewerkers zijn een jaar bezig met de voorbereiding 

en hebben daar zo’n plezier in dat er geloot moet worden wie in 

het projectteam plaats mag nemen. Dat enthousiasme voor open-

baarheid is fantastisch, maar niet verwonderlijk. De archivaris staat 

voor een transparante overheid en voor toegang tot het archief. 

Ook met de implementatie van de AVG staat de archivaris voor een transparante overheid. 

Het belang van de wet voor de burger is evident, bijvoorbeeld als het gaat om de steeds 

meer voorkomende automatische besluitvorming. Onlangs publiceerde het NRC meerdere 

artikelen over automatische besluitvorming binnen de rechtspraak. Overheden moeten 

de burger inzicht kunnen geven in de onderliggende data waarop geautomatiseerde 

besluiten worden genomen en het belang en de verwachte gevolgen van de verwerking. 

Als de verwachte gevolgen van het besluit de burger in aanmerkelijke mate treffen, 

zegt artikel 22 AVG dat de burger het recht heeft niet te worden onderworpen aan een 

uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit. De archivaris kan een rol 

spelen bij de ontwikkeling van  informatiemanagement en technologie, bijvoorbeeld door 

nadrukkelijk te pleiten voor transparantie en openbaarheid. Wilt u meer weten over de 

AVG?  Bezoek kia.pleio.nl of lees het artikel van Anette de Lange in dit nummer. 

Kennisdeling vindt ook plaats op Wikipedia. Onlangs was er een tweedaagse conferentie 

in Utrecht. Marleen Stikker nam deel aan de paneldiscussie waarmee de eerste dag 

geopend werd. Stikker stelt: ‘We moeten gezamenlijk weer een publieke ruimte voor 

het internet creëren die je kunt vertrouwen. Een ruimte waar geen aandeelhouders

belang speelt en waar niet gemanipuleerd kan worden. Wikimedia is een heel groot 

voorbeeld van hoe je dit kunt organiseren.’ 

Het archiefwezen in Nederland streeft naar collecties die een spiegel vormen van de 

samenleving door de eeuwen heen. Op de kennisdag van het Kennisplatform Educatie 

en Presentatie op 15 maart in het Nationaal Archief wees dagvoorzitter Vincent Robijn 

ons op de noodzaak van een nieuwe focus op acquisitie: ‘Archieven zijn geen afspiege

ling van de samenleving, maar vaak roomwit. Archieven zijn een afspiegeling van het 

personeelsbestand.’

Onze trouwe doelgroep vergrijst en nieuwe doelgroepen kloppen op de deur. Om rele

vant te zijn en te blijven in onze samenleving moeten we niet alleen de deuren open

zetten. Wij moeten naar buiten gaan, zoeken waar wij met onze kennis en vaardigheden 

kunnen bijdragen aan een betere informatiesamenleving, en mensen uitnodigen om 

met ons mee te denken en mee te werken. n

Bernadine Ypma n hoofdredacteur@archievenblad.nl
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Al doende kreeg ik steeds meer inzicht in wat er allemaal in  

het archief bewaard werd en hoe de inventaris was opgebouwd. 

Daardoor kon ik beter bedenken hoe ik de aanvullingen van na 

1980 hierin kon verwerken. Daarin bleken al verwijzingen naar 

de oudste inventaris te zijn opgenomen, zodat ik de dossiers 

alleen nog maar op de juiste plekken hoefde in te voegen. Op 

papier was dat zo gedaan. De praktijk leverde me een vrolijke 

archiefbeheerder op: door de dossiers zo naast elkaar te zetten 

werd duidelijk dat er heel wat archiefstukken dubbel waren 

gearchiveerd. Aan het eind van een werkdag kon ik daardoor 

vaak een hele stapel ‘VVV’ aanleveren: voor vernietiging vatbaar. 

Dat leverde weer ruimte op in het depot! 

Op een dag stuitte ik op een dubbeling in het archief, en ik 

twijfelde of ik die wel moest vernietigen. Het ging om de 

gedrukte acta van eind negentiende eeuw. Normaal gesproken 

zou ik zeggen: daar zijn er zo veel van gedrukt, één exemplaar 

in het archief is voldoende. In dit geval ging het echter om 

de overblijfsels van acta die tijdens een bombardement in de 
Tweede Wereldoorlog verkoold waren geraakt in een archief

kast van de kerk in Rotterdamcentrum. De bladzijden waren 

gerestaureerd en moesten met de grootste voorzichtigheid 

worden behandeld, anders zouden ze alsnog uit elkaar vallen. 

Dat alleen al maakte het een bijzonder archiefstuk. In overleg 

met de archiefbeheerder heb ik toch besloten deze gedrukte 

stukken te vernietigen, aangezien er ook nog andere – wel 

unieke – archiefstukken uit de brand waren gered. Voor dat stuk 

geschiedenis kon men dus daarop terugvallen. Bovendien heeft 

de heer Van Schaik alle verkoolde stukken in 1995 met een loep 

met verlichting kunnen transcriberen. Onderzoekers kunnen 

de communicatie van de synode voor de oorlog daardoor toch 

raadplegen.

Zelfs ontdubbelen blijkt soms een kwestie van wikken en 

wegen! n

Liesbeth ’t Hart n adviseur informatiebeheer bij Rijkswaterstaat en 

archivaris van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

 

De archiefervaring
van Liesbeth ’t Hart

Sinds 2013 ben ik als vrijwilliger actief bezig 

met het archief van de Generale Synode van de 

Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. 

Dit werk heb ik overgenomen van twee andere 

archivarissen, die vanwege hun leeftijd met dit 

vrijwilligerswerk stopten. Dat bracht een bijzon-

dere uitdaging met zich mee.

Het archief werd niet alleen door twee archivarissen bewerkt, 

het bevond zich ook op twee locaties. Het ‘oude’ archief, van 

de oprichting van het kerkgenootschap in 1892 tot aan 1980, 

was in beheer gegeven bij het Utrechts Archief. Het recente 

archief, alles van na 1980, werd in het Streekarchief in Woerden 

bewerkt. Toen de beide heren ermee stopten, werd besloten het 

recente archief deels over te dragen aan Utrecht (tot aan 1992), 

en het overige materiaal te verhuizen naar het Stadsarchief in 

Rotterdam, dicht bij mijn woonplaats.

Jarenlang werkte deze constructie tot ieders tevredenheid, tot

dat ik zelf ook een gedeelte van het archief wilde overbrengen 

naar Het Utrechts Archief. Dit overlapte qua tijdsperiode het 

archief dat al in Utrecht was geplaatst en moest worden samen

gevoegd. Dat bleek wat arbeidsintensiever dan gedacht en al 

gauw werd ik kind aan huis in Utrecht. Daardoor kwam ik wat 

vaker aan de praat met de archiefbeheerder. Op een gegeven 

moment vroeg ik hem waarom de inventaris nog niet online op 

de website van Het Utrechts Archief te vinden was. Toen bleek 

dat het archief dan wel geïnventariseerd was, maar door beide 

archivarissen op geheel eigen wijze. En ook de nummering 

was niet geschikt voor publicatie via MaisFlexis. Het complete 

archief moest nog worden omgenummerd en als één geheel 

worden samengevoegd! Met zo’n vijftig meter archief stond me 

een aardig klusje te wachten. Eerst maar eens het oude archief 

omnummeren, daarna zou ik kijken hoe het recentere archief in 

de inventaris in te passen was.

Liesbeth ’t Hart (foto’s Floortje Tuinstra). 

Zelfs ontdubbelen is soms een kwestie van wikken en wegen. 
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Botsende privacy en archieftaken
Marianne Loef is van oudsher archivaris en heeft tegenwoordig 

een eigen adviesbureau, gespecialiseerd in de nieuwe privacy

wetgeving. Vanuit die rol ondersteunde ze het afgelopen jaar 

verschillende archiefinstellingen. Ze herkent de vragen van Padmos. 

Loef: ‘Op het snijvlak van de AVG en de Archiefwet liep vrijwel 

iedereen met vragen rond. Botsen deze wetten met elkaar? Welke 

gaat nu voor? En hoe voldoen we aan de nieuwe wetgeving, maar 

zorgen we toch dat mensen bij historische informatie kunnen? 

Privacy is belangrijk, maar onze archieftaak is dat ook.’

De Wbp werd AVG
Voor de AVG was er al een privacywet: de Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp). ‘Die bestond misschien wel’, zegt  

Loef, ‘maar kreeg niet veel aandacht. Met de AVG was dat anders. 

Die was volop in de media. Dat had vooral te maken met de 

nieuwe sanctiemogelijkheden. Onder de AVG kan de Autoriteit 

Persoonsgegevens miljoenenboetes uitdelen aan organisaties die 

niet goed omgaan met de rechten van burgers.’ De dreiging met 

deze boetes maakte volgens Loef dat privacy ging leven. Scholen, 

ziekenhuizen, bedrijven, overheden… iedereen ging aan de slag 

om de zaken op orde te krijgen. ‘Terwijl er inhoudelijk niet eens 

zo veel is veranderd sinds de komst van de AVG.’

Een paar veranderingen
Heeft iedereen zich dan onnodig druk gemaakt? Was alle com 

mo tie voor niets? ‘Ja en nee’, meent Guido Dorssers. Hij is senior 

‘Een sterk staaltje Europese wetgeving’, noemt Jeroen Padmos 

de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die een 

jaar geleden in werking trad. Padmos is adviseur strategische 

openbaarheid bij het Nationaal Archief en heeft daardoor veel 

te maken met de nieuwe wetgeving. ‘We hebben ons vorig jaar 

best veel zorgen gemaakt’, vertelt hij. ‘Sinds de komst van het 

internet verdwenen privacyrechten van mensen steeds meer 

naar de achtergrond. In de basis vind ik het dus een positieve 

ontwikkeling dat de AVG tegengas wil geven aan de ongebrei

delde handel in persoonsgegevens. Maar openbaarheid van 

informatie en de duurzame toegankelijk ervan… daar draait het 

nu juist om in onze taak als archief. Hoe moet dat dan?’

 

Een jaar balanceren 
op het snijvlak van 
AVG en Archiefwet
 
Marlène Rooseman n

De komst van de Algemene verordening gegevensbescherming – nu precies een 

jaar geleden – schudde de archiefsector behoorlijk op. De verschillende instellingen 

kregen veel vragen en uitvoeringsproblemen voor de kiezen. Tijd voor een terug-

blik op een bewogen jaar. Wat is zoal veranderd? En wat staat ons nog te doen?

Tekening: Niels Bongers.

Leergang Privacy. Foto: Sjoerd van der Hucht. 
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Omgaan met bijzondere persoonsgegevens
Gezinskaarten waren afgelopen jaar een mooi voorbeeld voor 

de balans tussen de AVG en de Archiefwet. ‘We hebben elk half 

jaar overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens’, zegt Loef. 

‘De laatste keer hebben we als voorbeeldcasus de kaarten uit 

het bevolkingsregister besproken. Als mensen worden geboren, 

trouwen, scheiden of overlijden, wordt dit geregistreerd in het 

bevolkingsregister. Tegenwoordig gaat dit digitaal, maar vroeger 

gebeurde dat met een kaartsysteem. De oude kaartenbakken uit 

de periode 19201940 zijn overgebracht naar de archieven en 

openbaar gemaakt. Ze zijn ontzettend populair, bijvoorbeeld  

voor historisch onderzoek en stamboomonderzoek. Maar som

mige mensen die op de kaarten staan, zijn nog in leven. En  

in die periode werd bijvoorbeeld ook hun geloofsovertuiging  

genoteerd. Dat is een bijzonder persoonsgegeven dat niet 

zomaar mag worden gepubliceerd.’

Online toegankelijkheid moet blijven
Helaas, helaas, ook de Autoriteit Persoonsgegevens heeft 

geen eenduidig antwoord op de vraag of de informatie op de 

persoonskaarten online mag blijven staan. Loef: ‘Zij adviseert 

om als verantwoordelijke archiefinstelling zelf een risicoanalyse 

uit te voeren en te bepalen of de mensen op de kaarten risico 

op gevolgschade lopen. En of we daar maatregelen tegenover 

kunnen stellen. Het feit dat gegevens al lang online staan,  

adviseur Informatisering & Automatisering bij het Regionaal 

Historisch Centrum Eindhoven. Met zijn kennis van archivering en 

achtergrond als jurist, is hij een belangrijke vraagbaak als het over 

privacywetgeving gaat. Dorssers: ‘Als je het mij vraagt, is de AVG 

oude wijn in nieuwe zakken, al zijn er inhoudelijk natuurlijk wel wát 

dingen veranderd ten opzichte van de Wbp.’ Hij doelt onder meer 

op de rechten van burgers. ‘Mensen mogen nu meer verwachten 

van bedrijven en overheden. Denk aan het opvragen van eigen 

gegevens of juist het laten wissen van die informatie: het recht op 

vergetelheid. Dit soort zaken zijn in de AVG sterker aangezet dan in 

de Wbp het geval was. Dat zorgde het afgelopen jaar alom voor het 

gevoel: verrek, met deze privacywetgeving moeten we iets.’

 

De open eindjes van de AVG
Volgens Dorssers heeft de AVG vooral voor bewustwording 

gezorgd. ‘Het positieve, maar ook het lastige, is dat de nieuwe 

wet behoorlijk veel open eindjes heeft. Het belangrijkste voor

schrift is dat we bewust met privacy omgaan en gemotiveerde 

beslissingen nemen op het moment dat we informatie open

baar en toegankelijk maken.’ Padmos is het daar volmondig 

mee eens. ‘In de AVG staat niet heel duidelijk omschreven wat 

bijvoorbeeld ‘Archivering in het algemeen belang’ betekent.  

De wetsartikelen zijn niet heel concreet. Dus moeten we het  

zelf doen. Veel nadenken. Belangen afwegen. En oppassen  

dat we niet doorslaan naar een situatie die onwerkbaar is.’

Tekening: Elco van Staveren. 

Door het hele land zijn werkgroepen, platforms en samenwerkingsverbanden ontstaan om AVG en Archiefwet met elkaar in praktijk te brengen. 

Foto: Sjoerd van der Hucht. 

>>
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de Erasmus Universiteit. Padmos: ‘Al meer dan 125 mensen van 

archiefinstellingen, overheden en commerciële bedrijven hebben 

daaraan deelgenomen om privacyproblematiek te tackelen.’

 

Van ontdekkingstocht naar oplossingen
Er staan nog heel wat thema’s en onderwerpen op de agenda 

in 2019, zoals bijvoorbeeld: hoe om te gaan met informatie uit 

reeds overgebrachte archieven of juist met archieven die niet 

onder de Archiefwet vallen, maar wél onder de AVG. En dan zijn 

er ook nog de systemen waarin nieuwe en ‘jonge’ informatie 

wordt opgeslagen, maar die nog niet ondersteunen bij duurzame 

toegankelijkheid of privacyoplossingen. ‘Tijdens de leergang 

Privacy komen al dit soort vragen aan bod’, zegt Padmos. ‘Alle 

deelnemers werken een praktijkcasus uit waarmee ze in hun 

organisatie aan de slag kunnen. We gaan deze uitwerkingen ook 

bundelen in een handig naslagwerk Voortwerken met de AVG en 

de Archiefwet. Loef vult aan: ‘Het jaar 2018 stond vooral in het 

teken van ontdekken. Nu willen we meer handvatten geven aan 

thema’s, zoals bijvoorbeeld modellen, beslisbomen en andere 

hulpmiddelen om duurzame toegankelijkheid van informatie zo 

goed mogelijk te regelen, in samenspel met de AVG.’ n

Marlène Rooseman n Bureau Tekst, in opdracht van KIA.

is geen argument om ze dan ook maar online te houden. Het staat 

als een paal boven water dat we de online toegankelijkheid van 

archieven moeten behouden en dat ze makkelijk te raadplegen 

moeten zijn, maar we moeten ook nadenken over de persoons

gegevens die in die archieven voorkomen en wat we daarvan 

kunnen publiceren. We zijn nu bezig met mogelijke oplossingen 

hiervoor. Moeten we bijvoorbeeld de kolom ‘godsdienst’ op de 

kaarten onleesbaar maken of de kaarten afschermen van de zoek

machines? We hopen dat we met deze casus tot een model voor 

risicoanalyses komen waarmee alle archiefinstellingen iets kunnen.’  

Wat mag wel en wat mag niet
Loef denkt dat de archiefsector en alle instellingen nog veel 

werk te wachten staat om de perfecte balans tussen de AVG en 

de Archiefwet te vinden. ‘Niemand weet nu tot op de komma 

hoe we in de praktijk moeten handelen. Wat wel en niet mag. 

Zelf denk ik dat er nog best wat rechterlijke uitspraken moeten 

komen om de AVG aan te vullen met jurisprudentie.’ Dorssers 

vult aan: ‘De tijd zal ons leren of we op de juiste weg zijn. Deze 

wetgeving is helaas geen wiskunde. We kunnen niet zeggen: 

dit is de formule en dit is de uitkomst. We moeten met elkaar in 

gesprek en veel vragen stellen. Hoe slaan jullie informatie op? 

Hoe wegen jullie belangen af? Wat is verantwoord?’

 

Leergang privacy
Door het hele land zijn het afgelopen jaar werkgroepen, plat

forms en samenwerkingsverbanden ontstaan om de AVG en 

de Archiefwet goed met elkaar in de praktijk te brengen, zoals 

bijvoorbeeld het kennisplatform Juridische Vraagstukken op KIA, 

het kennisnetwerk voor informatie en archiefprofessionals, of de 

werkgroep AVG, waarvan Loef coördinator is. ‘Die wisselwerking 

is een mooie bijvangst’, zegt Padmos, die zijn collega Loef leerde 

kennen tijdens de leergang ‘Privacy; van Wbp naar AVG’. Die leer

gang is een initiatief van het Nationaal Archief, KVAN/BRAIN en 

Leergang Privacy 
Heb je ook interesse in de driedaagse leergang ‘Privacy; 

van Wbp naar AVG’? De volgende editie start op 15 mei. 

Er zijn nog een paar plekken vrij. Meer informatie en een 

inschrijfpagina vind je op het kennisplatform Juridische 

Vraagstukken op kia.pleio.nl. Hier kun je ook meteen met 

collega’s praten en discussiëren over de thema’s waar jij 

tegenaan loopt. 

De AVG heeft voor bewustwording gezorgd, maar roept ook vragen op. 

Foto: Sjoerd van der Hucht. 

Foto: Sjoerd van der Hucht. 

>>
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we moeten leven, volgens Philips Bryan. Bang is ze niet. ‘Neder

lands is connected als geen ander, we zijn superdigitaal’, vertelt 

ze enthousiast. Vanwaar dat enthousiasme? ‘Zeker, criminelen, 

scriptkiddies, terroristen, (ontevreden) werknemers, hacktivisten 

en statelijke actoren: ze vormen allemaal een bedreiging voor 

onze digitale data. Maar juist omdat we als Nederland zo digitaal 

zijn, merken we afwijkingen aan de normale digitale routines 

sneller op en zijn we dus ook snel met het implementeren van 

verbeteringen. Kijk maar naar Schiphol: op het gebied van cyber

security is dit het veiligste vliegveld van Europa.’  

Anticiperen op digitale dreigingen
‘Het is niet de vraag of je wordt aangevallen door cybercrimi

nelen, maar wanneer.’ Dit stelt Philips Bryan in haar lezing. 

Voorkomen dat er een aanval wordt gedaan op je digitale 

systemen kan niet. Maar je kunt de schade wel beperken. Hoe? 

Door bepaalde afspraken te maken en door onze systemen 

anders in te richten. Dit kan bijvoorbeeld door middel van 

Blockchain of door het verspreiden van digitale data in plaats 

van deze op één plek te zetten. Het allerbelangrijkste is dat er 

een duidelijke norm gesteld wordt als het gaat om de omgang 

met data. Om een veilige samenleving te kunnen bouwen, 

moeten bedrijven en de overheid samen een vuist maken tegen 

cybercrime. Alleen op deze manier kunnen we de integriteit, 

betrouwbaarheid en duurzaamheid van data garanderen. n

Janneke Kokkeel n Bureau Tekst in opdracht van het Nationaal Archief. 

 

De kwetsbaarheid van data raakt ook archieven. Hoe kunnen 

we de integriteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid van data 

vaststellen? Dat vraagt een andere benadering van het onderwerp. 
Archiefhouders moeten bijna forensisch expert zijn om de authen

ticiteit en duurzaamheid van data vast te stellen’, stelt Marens 

Engelhard, directeur van het Nationaal Archief. ‘Helaas is dat (nog) 

niet het geval. Wel denken archivarissen momenteel driftig na over 

cyberveiligheid. Het is tijd om een nieuw digitaalsociaal contract 

op te stellen waarin we helder verwoorden wat de vermogens en 

verwachtingen zijn ten aanzien van overheid en bedrijfsleven. De 

archiefwereld kan hierbij een voortrekkersrol innemen.’ 

Cybercriminelen zoeken ingangen
Het is van groot belang dat iedereen zich verantwoordelijk voelt 

voor de veiligheid van digitale gegevens. Niet alleen binnen 

de archiefwereld, maar ook in het bedrijfsleven. Philips Bryan: 

‘Cybercriminelen zoeken altijd naar een ingang in systemen. Dat 

betekent dat iedereen zich op elk moment van de dag bewust 

moet zijn van de gevaren van cybercriminaliteit. Als bijvoorbeeld 

een werknemer een steek laat vallen, is de kans groot dat er een 

ingang wordt gevonden in het systeem. Soms met desastreuze 

gevolgen: een grote cyberaanval als NonPetya of Wannacry 

bijvoorbeeld. Of ernstiger: een virus als Stuxnet, dat in staat bleek 

om de controle van Iraanse kerncentrifuges over te nemen.’

Geen reden om bang te zijn
Onze data worden dagelijks aangevallen. Een realiteit waarmee 

Hoe garanderen we de 
integriteit, betrouwbaarheid 
en duurzaamheid van data?

Janneke Kokkeel n 

Infrastructuur, gezondheidszorg, financiële transacties, archieven: op vrijwel alle vlakken 

zijn we afhankelijk van digitale data. Maar dat maakt ook kwetsbaar. Inge Philips 

Bryan, partner en cybersecurityexpert bij Deloitte, schetst tijdens de Ketelaarlezing op 

donderdag 22 november 2018 een beeld van de digitale dreiging waar we dagelijks 

aan bloot staan. ‘Cybercriminelen zijn steeds op zoek naar mogelijkheden om data in 

handen te krijgen. Toch maken data ons leven vooral mooier.’
Inge Philips Bryan (foto Deloitte).
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Marens Engelhard tijdens Openbaarheidsdag 2019 (foto’s Nationaal Archief). 

onderzoek naar de rol van Prins Bernhard in de Lockheed affaire. 

Na het overlijden van de prins, konden zijn aantekeningen 

openbaar worden.

De traditie is daarna in stand gebleven. Op Openbaarheidsdag 

vieren we de openbaarheid van informatie én vestigen we de 

aandacht op onze mooie en veelzijdige collectie. Daarin staan 

we niet alleen. Steeds meer archiefinstellingen gebruiken 

de dag (of de hele maand) om te laten zien welke prachtige 

archiefstukken openbaar geworden zijn.

De belangstelling van de pers gaat vaak uit naar de grote ver

halen. De notulen van de ministerraad of verhalen over het 

Koninklijk Huis halen soms zelfs de voorpagina van de landelijke 

kranten. Deze zijn zonder aanvullend onderzoek gemakkelijk in 

context te plaatsen. Maar ook kleinere verhalen die het verleden 

Als adviseur Openbaarheid heb ik misschien wel de meest afwis

selende baan van het Nationaal Archief. Dat is niet vreemd als je 

weet dat op een derde van alle archieven die naar het Nationaal 

Archief zijn overgebracht, een (gedeeltelijke) openbaarheids

beperking rust. 

Zijn afspraken uit het verleden nog wel conform de huidige wet 

en regelgeving? Hoe verhoudt zich de absolute openbaarheid van 

de Archiefwet tot de AVG? Wat zijn de gevolgen van de verkorting 

van de overbrengingstermijn naar tien jaar? Hoe kunnen we 

beperkt openbaar digitaal archief beschikbaar stellen? Zomaar  

vier vragen die op dezelfde dag op mijn bureau kunnen belanden.

Gelukkig voor de historicus in mij brengt mijn baan ook met zich 

mee dat ik nog regelmatig in de archieven zelf moet neuzen. 

Bijvoorbeeld in de aanloop naar Openbaarheidsdag. Met die 

voorbereidingen beginnen we soms al in januari. Welke archieven 

staan er dit jaar op de lijst? Zit daar misschien iets bijzonders in?

Voor het echte snuffelen heb ik zelf vaak weinig tijd, maar ieder 

jaar máák ik tijd voor de notulen van de ministerraad. Niet 

alleen vanwege hun nieuwswaarde, maar ook omdat ze vaak  

zo prachtig geschreven zijn. Je waant je bijna een van de aan

wezigen bij de vaak levendige discussies.

Oorsprong
Hoe begon het ook alweer? Op 5 januari 2010 organiseerde het 

Nationaal Archief voor het eerst Openbaarheidsdag. De grote 

publiekstrekker was het verzegelde archief van oudpremier 

Beel. Als lid van het zogenaamde Driemanschap deed hij 

Openbaarheidsdag: 
een ode aan het recht 
op informatie
 

Maartje van de Kamp n

In 2019 organiseerde het Nationaal Archief voor de tiende keer Openbaarheidsdag. Duizenden open-

baar geworden archiefstukken schetsen een beeld van wat er zich 25, 50 en 75 jaar geleden in Neder-

land afspeelde. Maartje van de Kamp is daar actief bij betrekken en vertelt over haar ervaringen. 
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de invoering van de Wet gelijke behandeling en die laten zien 

dat Nederland in de jaren tachtig nog helemaal niet zo tolerant 

was ten opzichte van homoseksualiteit. 

En wat te denken van die vele avontuurlijke Engelandvaarders, 

de spionnen, de mannen die in de jaren dertig besloten tegen 

Franco te gaan vechten en daardoor hun nationaliteit verloren? 

Of de mensen die zich na de oorlog gestrand vonden aan de 

verkeerde kant van het IJzeren Gordijn? Allemaal voer voor span

nende boeken, nu openbaar en wachtend op iemand die het 

komt uitpluizen.

December
Ook wij verliezen ons soms weleens in die prachtige verhalen. 

Maar hoe mooi ze ook zijn, in december moeten we ons onder

zoek hebben afgerond. Er moet een persbericht komen, een 

speech geschreven, zijn er nog verzegelde stukken? De lijst moet 

worden afgemaakt, de nieuwe inventarissen klaargemaakt voor 

publicatie. Terwijl Nederland tussen kerst en oudjaar vakantie 

viert, brandt er bij het Nationaal Archief tot ‘s avonds laat nog licht 

op de kantoren. En in de depots, want er moeten stickers worden 

gekrabd. Beperkt openbare archiefstukken worden bij het Natio

naal Archief voorzien van ‘groene stippen’. Zo zijn ze duidelijk 

herkenbaar. In de dagen rondom Openbaarheidsdag moeten er 

duizenden worden verwijderd van omslagen en dozen.

Recht op informatie
Hoewel sommige archieven bij de overbrenging misschien nog 

niet helemaal openbaar zijn, worden alle archieven uiteindelijk 

openbaar voor iedereen. Dit recht op informatie is sterk veran

kerd in de Nederlandse wetgeving. Openbare archieven maken 

het mogelijk de overheid te controleren, geven inzicht in de 

discussies die zijn gevoerd over grote en minder grote onder

werpen en zorgen ervoor dat historici de geschiedenis van ons 

land kunnen schrijven. 

De archiefinstellingen van Nederland zorgen ervoor dat deze 

verhalen niet verdwijnen en dat de duurzame toegankelijkheid 

van historische documenten voor toekomstige generaties wordt 

geborgd. Openbaarheidsdag geeft ons de kans de aandacht te 

vestigen op dat mooie werk en politici nog eens op het hart te 

drukken dat openbaarheid de kern van de democratie is. Zoals 

Thorbecke in 1848 al schreef: ‘Openbaarheid dat is de groote, 

algemeene school van de politische opvoeding.’ n

Maartje van de Kamp is adviseur Openbaarheid bij het Nationaal 

Archief. 

van Nederland ook zo prachtig illustreren, vinden gelukkig 

steeds vaker hun weg naar een groter publiek. 

Ieder jaar worden op Openbaarheidsdag bij het Nationaal Archief 

honderden, zo niet duizenden inventarisnummers openbaar uit 

tientallen verschillende archieven. Niet verwonderlijk dus dat, zodra 

het spreekwoordelijke stof van de ene Openbaarheidsdag is neer

gedaald, we al aan de voorbereidingen van de volgende beginnen.

Openbaar of niet?
Die voorbereidingen bestaan niet alleen uit vissen naar de 

inmiddels bekende ‘pareltjes’. Zo beginnen we ieder jaar met 

het controleren of alles ook wel echt openbaar kan worden. 

Dat klinkt misschien gek. Archiefinstellingen zijn toch de grote 

voorstanders van openbaarheid? Uiteraard zijn we dat, maar 

het kan niet zo zijn dat de privacybescherming die de overheid 

biedt, ophoudt zodra de archieven worden overgebracht naar 

een archiefinstelling. 

Dossiers met strafrechtelijke gegevens over kinderen, patiëntin

formatie in het archief van een arts, andere bijzondere persoons

gegevens van mensen die mogelijk nog leven (al kunnen we dat 

onmogelijk allemaal controleren), kunnen aanleiding geven te 

overwegen de openbaarheidsbeperking te verlengen of op zoek 

te gaan naar andere mogelijkheden. Openbaar tenzij, blijft altijd 

het uitgangspunt.

Wat ook ieder jaar beoordeeld moet worden, zijn archieven die 

na de overbrenging gerubriceerd zijn als (staats)geheim. Deze 

constructie is zeer zeldzaam, maar is in het verleden wel eens 

toegepast. Of deze stukken ook echt openbaar kunnen worden, 

moet door de voormalig zorgdrager worden beoordeeld.

Hectisch
Als duidelijk is welke archiefstukken openbaar kunnen worden 

en eventuele wijzigingen administratief zijn verwerkt, kunnen 

we de definitieve lijst opmaken. Vaak kan dat pas in november. 

Foutjes in registraties en inventarissen, de overbrenging van 

nieuwe archieven of de beoordeling door de voormalig zorg

drager van gerubriceerd materiaal zorgen nogal eens voor ver 

traging. Ondanks de vroege start en onze goede voornemens 

zijn de laatste weken van het jaar altijd hectisch.

Dat weerhoudt ons er niet van vast op zoek te gaan naar 

bijzondere stukken. Die zoektocht wordt ondernomen door een 

clubje van vrijwilligers dat gerekruteerd wordt uit alle afdelingen 

van het Nationaal Archief. Sommigen van hen doen dagelijks 

archiefonderzoek, anderen ruilen er graag een paar dagen hun 

beleidsnotities en vergaderingen voor in. Op de oproep om mee 

te helpen wordt ieder jaar zo enthousiast gereageerd dat er 

geloot moet worden. 

Van sommige archieven weet je dat er informatie in staat die de 

aandacht zal trekken. De notulen van de ministerraad – meestal 

al na 25 jaar openbaar – doen het altijd goed. Die gebeurte

nissen kunnen we ons zelf nog herinneren en sommige blijken 

nog net zo actueel als toen, zoals de opvang van vluchtelingen 

en de uitbreiding van Schiphol. 

Pareltjes
Daarnaast vinden we ook altijd kleine pareltjes. Bijvoorbeeld 

dossiers van burgemeesters die tijdens de Tweede Wereldoorlog 

proberen hun inwoners uit de wind te houden, maar daarvoor 

wel met de bezetter meewerken. Waar ligt de grens tussen goed 

en fout? Of de ingewikkelde discussies die plaatsvonden tijdens 

Tijdens Openbaarheidsdag maakt het Nationaal Archief jaarlijks honderden 

of soms zelfs duizenden inventarisnummers openbaar. 
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de rechtszekerheid in onroerende zaken, transparantie op de 

vastgoedmarkt en het ordelijk functioneren van de overheid. Een 

deel van de kadastrale informatie wordt beschikbaar gesteld als 

Op 29 juni 2018 zond de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, een kabinetsreactie aan de 

Tweede Kamer over het gemak waarmee persoons gegevens 

zijn te raadplegen via het Kadaster. Kamerlid Kees 

Verhoeven (D66) had op 8 mei 2018 vragen gesteld over 

de toegankelijkheid van persoonsgegevens in kadastrale 

registraties. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft 

hierop een advies uitgebracht aan de staatssecretaris 

van Justitie en Veiligheid. Dit advies is in grote lijnen 

overgenomen door minister Ollongren en omgezet naar 

kabinetsbeleid. Het advies was nog gebaseerd op de Wet 

bescherming persoonsgegevens (WBP), maar de op 25 

mei 2018 in werking getreden Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) biedt een vergelijkbaar 

juridisch kader. Kern van het probleem is dat een deel van 

de informatie uit de openbare registers van het Kadaster 

is te beschouwen als persoonsinfor matie. Het gaat niet 

alleen om naam, adres, woonplaats en geboortedatum 

van rechthebbenden, maar ook om de koopprijs van een 

woning en de hoogte van een eventuele hypotheeksom.

Kadasterservice
De kadastrale kaart en de openbare registers van het 

Kadaster zijn op grond van de Kadasterwet openbaar toegan

kelijk. De Kadasterwet regelt dit nadrukkelijk in het belang van 

Openbare kadastrale 
registers in historisch 
perspectief
 

Cees Tromp n

Via de openbare registers van het Kadaster kan eenvoudig toegang worden verkregen tot privacyge-

voelige informatie. Rondom de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

was dit plotseling een politiek en maatschappelijk thema, terwijl mensen eeuwenlang een meerprijs 

hebben betaald voor vrijwillige registratie in kadastrale registers. Hoe zit dat?

‘Liber renunciationum’, register van transporten gepasseerd voor de 

burgemeesters ter Hoge Bank over de periode 1430-1458 (illustraties: HCO, 

Stadsarchief Deventer).
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(op een inwoneraantal van maximaal 8000). De optekeningen 

hebben een protocolkarakter; ze bevatten de namen van de 

handelende personen en de aard van de rechtshandeling. Ook zijn 

de namen van de dienstdoende schepenkoppels vermeld, wat 

een duidelijke aanwijzing is voor de bewijsfunctie van de renun

ciaties.2 Op het moment dat een aanspraak werd betwist kon 

het stadsbestuur als ‘geschillen commissie’ worden ingeschakeld. 

Schepenencolleges waren dus niet alleen uitvoerende, controle

rende, wetgevende en recht sprekende machten, ze deden tevens 

dienst als Kadaster vóór 1832 en als notariaat. Inschrijving in een 

kadastraal register maakte dat de kopende partij aantoonbaar 

over het juridisch eigendom (zonder beperkende voorwaarden) 

beschikte. Bij doorverkoop van een pand of perceel zal dit hebben 

geresulteerd in een hogere verkoopprijs, waarmee het inschrijf

geld ruimschoots werd terugverdiend.

Rendabele investering
Ook bij lijfrenten werd deze constructie veelvuldig toegepast. 

Men kon een aandeel in de stedelijke schuld nemen door geld 

te lenen aan het stadsbestuur. Dit leverde een rente van tussen 

acht en twaalf procent per jaar op, zolang de geldschieter leefde. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel eigenaren van de 

stadsschuld minderjarig waren. Na ongeveer tien jaar was de 

geleende hoofdsom al uitgekeerd aan rente, dus het was voor 

ouders aan trek kelijk om een lijfrente zo snel mogelijk op naam 

van hun kind te zetten. Leden van de magistraat waren overigens 

groot  afnemers van lijf en losrenten, met als gevolg dat aflossing 

van de schuld totaal geen prioriteit had. Integendeel. Zolang een 

lijf of losrente een verbintenis was tussen een particulier en het 

stadsbestuur, was de bewijsfunctie van inschrijving in een openbaar 

register gering. Maar in tijden van financiële nood werden renten 

vaak doorverkocht of ingezet als onderpand, bijvoorbeeld bij het 

inkopen als kostkoper in een gasthuis. In die gevallen was openbare 

registratie essentieel; de geïnteresseerde partij kon de gang naar 

open data, voor de administratieve informatie is een bescheiden 

tarief verschuldigd. Incidentele gebruikers kunnen alleen zoeken 

op adres of kadastraal perceel, maar abonnementhouders van 

kadasterservice.nl kunnen ook op persoonsnaam zoeken in 

de kadastrale registratie. De minister geeft in haar kabinets

standpunt aan te beseffen dat deze informatie door burgers als 

privacy gevoelig zal worden beschouwd, maar dat de beschik

baarstelling van deze informatie met expliciete toestemming 

van de geregistreerde tot enorme economische schade zal 

leiden. Om die reden wil de minister op hoofdlijnen vasthouden 

aan de huidige praktijk van de Kadasterwet. Op kia.pleio.nl was 

de algemene indruk dat economische motieven weer eens 

zwaarder wegen dan de privacy. Een begrijpelijke reactie, maar 

bij nadere beschouwing is er meer aan de hand. Het in historisch 

perspectief plaatsen van maatschappelijke dillema’s werkt door

gaans zeer verhelderend. Dit geldt zeker voor de publiekrechte

lijke kenbaarheid van de rechtstoestand van onroerende zaken.

Vrijwillige rechtspraak
In de economische geschiedenis heeft het vastleggen van 

eigendomsverhoudingen in publieke registers tot nu toe weinig 

aandacht gekregen. Dat is merkwaardig, omdat vrije en gelijke 

toegang tot informatie over eigendomsbeperkingen, zakelijke 

rechten en erfdienstbaarheden voorwaardelijk is geweest voor 

het ontstaan van een van de meest efficiënte, dynamische en 

moderne markten voor productiefactoren van de middeleeuwen: 

de Nederlandse grondmarkt in de vijftiende eeuw. Al in de 

dertiende eeuw beginnen feodale machthebbers in de Zuide

lijke Nederlanden grondtransacties verplicht te registeren. Hun 

agenda laat zich raden: in het graafschap Vlaanderen en het 

hertogdom Brabant werd een belastingtarief van 8 tot 16 procent 

op onroerendgoedtransacties gehanteerd.1 In de Noordelijke 

Nederlanden zijn het de schepenbanken (in hun rol van recht

sprekende macht) die de kadastrale administraties opzetten en 

bijhouden. Dit wordt doorgaans aangeduid met de term 

‘vrijwillige’ rechtspraak, omdat optekening door het stads

bestuur geen voorwaarde was voor de rechtsgeldigheid 

van een transactie. Toch besloten kopende en verkopende 

partijen in veel gevallen om een transactie in te laten 

schrijven door de magistraat, ook al werd hier een kleine 

vergoeding voor gevraagd. Men betaalde een premium 

op rechts zekerheid: in het geval van een vijandige claim 

kon een onafhankelijke derde partij, het stadsbestuur, een 

uitspraak doen over de eigendomsstatus van een perceel 

of pand en eventuele bezwarende rechten, zoals een recht 

van overpad.

Geschillencommissie
We komen de registers van ‘vrijwillige’ rechtspraak in 

onroerendgoedtransacties veel tegen bij archiefdiensten in 

OostNederland, waar ze in de inventaris zijn terug te vinden 

onder termen als oplatinge of uytgange. In andere delen van 

Nederland wordt het meer gangbare liber transportationum 

gebruikt, een term die we herkennen van de transportakte 

die door de notaris wordt gepasseerd. Bij het HCO Stads

archief Deventer zijn overdrachten en bezwaringen opgete

kend in de liber renunciationum 14301594 en 15941802 

(NLDvHCO, toegangsnummer 0722, inventarisnummer 55 en 134). 

Het oudste renunciatieregister beslaat de periode 14301458. In 

deze periode worden jaarlijks 250 tot 350 transacties opgetekend 

Een achttiende-eeuws protocol op hypothecaire verbanden. Opeenvol-

gende huiseigenaren werden vermeld per straat, wat de overzichtelijkheid 

niet ten goede kwam. Bij het administreren liep men vóór 1832 dan ook 

geregeld vast. >>
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het raadshuis maken om te verifiëren of de aanbieder van een 

rente ook daadwerkelijk de eigenaar was en of er beperkende 

voorwaarden in het spel waren. Ook hier zal het inschrijfgeld bij 

aankoop een rendabele investering zijn gebleken bij verkoop.

100 jaar Archiefwet
In 2018 bestond de Archiefwet honderd jaar. Hierin is open

bare en kosteloze inzage van archiefbescheiden verankerd. 

Archivaris sen zijn altijd scheutig met termen als ‘controleerbaar

heid van overheidshandelen’ als fundamenteel democratisch 

recht, zeker naar de geldschieters van onze publiek gefinan

cierde organisaties toe. Toch is er vrij weinig aandacht voor 

honderd jaar Archiefwet geweest in 2018; zelfs het Archieven-

blad puilde er niet van uit. Mogelijk wordt dit deels verklaard 

doordat openbaarheid in 1918 helemaal geen nieuw fenomeen 

was. Nieuw was dat het voortaan bij wet geregeld was, maar 

de praktijk is al veel ouder. Natuurlijk kunnen we het middel

eeuwse stadhuis niet vergelijken met de studiezaal van een 

openbare archiefbewaarplaats. Inzage was geen recht. Ook 

was er geen archivistisch geschoold personeel om een archief

onderzoeker op weg te helpen. En toch zijn er parallellen naar 

het heden te trekken. Overheidsregisters werden toen al gezien 

als authentiek, integer en betrouwbaar door recht en bewijs

zoekende burgers; ze hadden een belangrijke bewijsfunctie in 

complexe financiële transacties en het kadastrale verkeer. Ook 

werd er betaald voor registratie, dus dat zal zeker enig recht op 

informatie (mogelijk zelfs inzage) hebben gegeven. Waarschijn

lijk niet voor iedereen, maar aangezien de verkopende partij 

van een kadastraal perceel of financieel product belang had bij 

een zo hoog mogelijke verkoopprijs, zal de verkopende partij 

dikwijls met potentiële kopers naar het stadhuis zijn gegaan om 

aan te tonen over het juridisch eigendom te beschikken zonder 

beperkende voorwaarden. Dit zal ook zijn gebeurd om tegen

aanspraken te ontzenuwen.

Noten
1 Bas van Bavel, The invisible hand? How market economies have 

emerged and declined since AD 500 (Oxford, 2016), 156.

2 Jeroen F. Benders, Bestuursstructuur en schriftcultuur. Een analyse van 

de bestuurlijke verschriftelijking in Deventer tot het eind van de 15e 

eeuw (Groningen, 2002), 125.

Vrijwillige registratie van financiële producten. De Deventer schepenen 

Herbert Splithoff en Herman Bueving verklaren dat Willem van Rensen en 

zijn vrouw Wijsse een jaarrente van 5 goede gouden oude schilden ‘des 

keysers van Rome ofte van Vrancriken’ hebben verkocht aan Aernd 

Wanijng , 12 februari 1427.
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Privacy
Terug naar de discussie over persoonsgegevens in de openbare 

registers van het Kadaster, een praktijk die met enig inlevings

vermogen al bijna 600 jaar bestaat. Natuurlijk heeft kamerlid 

Verhoeven hier een punt, hoewel zijn timing op z’n minst doet 

vermoeden dat alle commotie en publieke verontwaardiging 

rondom de invoering van de AVG ook een bescheiden rol heeft 

gespeeld. Als u huizenbezitter bent, kunnen anderen dan directe 

belanghebbenden achterhalen voor welk bedrag u een hypo

theek heeft afgesloten. Afgezet tegen de koopsom geeft dit een 

intiem inkijkje in de hoeveelheid spaargeld die u in uw huis heeft 

gestoken, wat indirect weer iets zegt over uw inkomenspositie. 

U voelt zich hierdoor wellicht een beetje bekeken, maar laten 

we de zaak eens omdraaien. Als u weet waar iemand woont 

(zoekingang op adres), kunt u zelf ook wel ongeveer inschatten 

of die woning in de prijscategorie 125.000175.000 of 375.000

450.000 euro valt. Bovendien weet u, bewust of onbewust, al 

veel meer over de bewoner(s). En als u de naam van iemand 

weet (zoekingang op achternaam), dan weet u zo mogelijk nog 

meer over die persoon. De minister heeft aangekondigd met 

een algemene maatregel van bestuur te komen waarin wordt 

geregeld dat persoonsinformatie in bepaalde gevallen wordt 

afgeschermd, bijvoorbeeld voor mensen die worden bedreigd of 

anderszins risico lopen. Ook zal er een gedragslijn komen om zo 

min mogelijk privacygevoelige informatie op te nemen in open

bare registers. Maar in de afweging tussen het maatschappelijk 

belang van brede toegang tot kadastrale informatie enerzijds en 

bescherming van persoonsgegevens anderzijds houdt de minister 

(met wat aanpassingen) vast aan de huidige praktijk, gebaseerd 

op de Kadasterwet. En daar zijn goede redenen voor. Het is niet 

voor niets dat in de periode vóór 1832 bij vastgoedtransacties een 

meerprijs werd betaald door vrijwillige registratie in overheids

registers. Gelijke toegang tot informatie levert namelijk een 

gigantisch economisch voordeel op; het is een voorwaarde voor 

volkomen mededinging.

Informatiepositie
De toegenomen transparantie en rechtszekerheid als gevolg 

van een gelijkwaardige informatiepositie voor alle marktspelers 

maakte dat nieteconomische factoren nauwelijks nog een rol 

speelden. Denk daarbij aan vormen van feodale dwang. Het 

verkleinen van de informatieongelijkheid, het verlagen van 

informatiekosten en het reduceren van onzekerheid maakte 

de Nederlandse grondmarkt rond 1500 tot de meest efficiënte, 

dynamische en productieve ter wereld. Nergens was het percen

tage nietfeodaal grondbezit zo groot, de omloopsnelheid van 

kadastrale objecten zo hoog en was de duur van pachtcontracten 

zo kort als in onze rivierdelta in de vijftiende eeuw. Brede toegang 

tot informatie over de rechtstoestand van onroerend goed was 

daarbij onmisbaar. n

Cees Tromp n redacteur Archievenblad en informatiespecialist bij 

het Historisch Centrum Overijssel (HCO). 



     
Deze rubriek biedt een open podium 

voor een open brief. In iedere aflevering 

richt een archivaris zich tot een collega, 

die vervolgens de pen overneemt.  

     Brievenreeks
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Geachte algemeen rijksarchivaris, beste Marens, 
In februari mocht ik aanschuiven bij het Landelijk Strategisch Archieven Overleg, een denkgroep met vertegen

woordigers uit diverse hoeken in het archiefveld die u twee jaar geleden oprichtte en faciliteert. Vanwege de 

ontwikkeling van de nieuwe Archiefwet spraken we deze keer over de kloof tussen de archiefvormer en de 

archiefwereld. In de aftrap schetsten twee vertegenwoordigers van OCW de belangrijkste veranderingen in de 

nieuwe Archiefwet. 

Ik ging er eens goed voor zitten. Een verkorting van de overdrachtstermijn van twintig naar tien jaar. Het gesprek 

ging verder. Gert Zwagerman nam ons mee in zijn ervaringen bij de vormgeving van het informatiebeheer 

bij de gemeente Amsterdam. Hij vertelde over de brug die hij probeert te slaan vanuit de business naar de 

archiefbewaarplaats. Het gesprek ging verder. Over het stelsel. Over het toezicht. Over de ontwikkeling van de 

professie. Over de waarden van ons vak en hoe die zouden kunnen terugkomen in een nieuwe Archiefwet.

Eenmaal thuis wil ik aan mijn man uitleggen waarover we gesproken hebben. Het voelt onbevredigend. Wat 

is nou eigenlijk het belang van die Archiefwet? Waarom kan ik dat niet in één zin uitleggen? En wat is er zo 

innovatief aan een verkorting van de overbrengingstermijn en… voor welk probleem is dit een oplossing? 

Ik hoor mezelf uitweiden over ontwikkelingen in het verleden, waarom deze wet onlosmakelijk verbonden 

is met ons, mijn, vakgebied. In mijn betoog bespeur ik een rechte lijn tussen de Archiefwet – de archivaris 

– de archiefbewaarplaats – het toezicht – de archiefvormer. Maar echt strak is die lijn niet; er zijn allemaal 

verbindingen met andere disciplines: de ICT, de musea, de bibliotheken, het juridisch domein.

Het ergert me dat het me niet lukt te vertellen wat het belang van de vernieuwingen is. Ik voel de urgentie, 

want ik ervaar dat mijn professie en datgene waar ik voor sta, in het centrum van de belangstelling staat. 

Maatschappelijke discussies over privacy en het bewaken van de authenticiteit en integriteit zijn relevanter dan 

ooit. Wat wij doen, doet ertoe. Maar ik voel niet op welke manier een verkorting van de overbrengingstermijn 

ons daarbij gaat helpen. 

Dus, ik vraag me af: wat als ik het stelsel en het toezicht loslaat in mijn denken? Wat gebeurt er als we 
dat gezamenlijk doen, wat betekent dit voor ons gesprek?

Ik doe een aftrap. Mijns inziens hinkt de Archiefwet op twee manieren op twee gedachten. Aan de ene kant is er 

het doel om overheidsinformatie duurzaam toegankelijk te maken en aan de andere kant is er de erfgoedfunctie. 

Tegelijkertijd is er een focus op overheidsarchieven én een focus op particuliere archieven.

Deze inclusiviteit heeft de professie van de archivaris lange tijd geholpen. De archivaris is verbonden met 

het democratisch proces en faciliteert de geschiedschrijving. Een unieke positie die we lange tijd ook redelijk 

solistisch konden invullen. Echter, we kunnen het niet meer alleen af. Archieven zijn informatie geworden, 

informatie is data geworden, en dat alles is in omvang en in diversiteit geëxplodeerd. De maatschappelijke 

vragen die hierbij komen kijken, overtreffen elkaar keer op keer. Daar komt bij dat de ontwikkelingen zich in een 

tempo voltrekken dat wij, archivarissen, allang niet meer alleen kunnen bijbenen.

Ik zou er daarom voor willen pleiten ons vakgebied niet meer in een exclusieve wet onder te brengen, maar 

juist te verkennen of de Archiefwet kan opgaan in bestaande en nieuwe wetgeving. Kunnen we de Wet open 

overheid gebruiken om overheidsinformatie duurzaam toegankelijk te maken? En kunnen we onze erfgoedfunctie 

toevoegen aan de Erfgoedwet? Dat laatste biedt ook de kans een integrale visie te ontwikkelen op hoe we een 

erfgoedbestand zo ontwikkelen dat het overheid én particuliere perspectief dekt, interdisciplinair en met een 

nationale infrastructuur.

Dit was mijn aftrap. Welke gedachten krijgt u als u het stelsel zou mogen loslaten?

Met vriendelijke groet, Petra Links

Archivaris & lid KVAN-BRAIN n
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en waar niet mee gemanipuleerd kan worden. Wikimedia is een 

heel groot voorbeeld van hoe je dit kunt organiseren. Een type 

organisatie als Wikimedia is cruciaal om de volgende generatie 

internettechnologieën en toepassingen te kunnen creëren.’ 

Database van wereldformaat
Naast Wikipedia speelde Wikidata een belangrijke rol in het 

programma van WikiconNL. Deze centrale opslagplaats voor 

data zorgt dat informatie op de verschillende Wikimedia

projecten uptodate is, maar heeft zich met vijftig miljoen 

dataitems ook ontwikkeld tot een gestructureerde database van 

wereldformaat. Dat koppeling van een thesaurus aan Wikidata 

waardevol is, bleek uit diverse presentaties, waaronder die van 

Jesse de Vos (projectleider bij Beeld en Geluid). Via Wikidata 

kunnen thesaurusitems gekoppeld worden aan gerelateerde 

informatie. Gebruikers krijgen op deze manier toegang tot een 

schat aan informatie wereldwijd. Namen in historische kranten 

kunnen met behulp van machine learning zelfs aan Wikidata

identifiers worden gekoppeld waardoor zeldzame entiteiten 

beter vindbaar worden. Dat is bij de researchafdeling van de 

Koninklijke Bibliotheek al behoorlijk ver ontwikkeld, zo bleek uit 

de presentatie van Theo van Veen (adviseur/onderzoeker bij de 

Koninklijke Bibliotheek). Volgens Theo van Veen kan Wikidata 

prima als universele naamthesaurus gelden.

Richtlijnen
Wat kan data en contentdonatie betekenen voor het bereik 

van een collectie? Janneke Jorna (collectiespecialist Netwerk 

Oorlogsbronnen) en Federica Fantone (technisch informatie

specialist Netwerk Oorlogsbronnen) gingen er op WikiconNL 

Wordt Wikipedia in het voortbestaan bedreigd? Met deze vraag 

werd WikiconNL geopend. Marleen Stikker (directeur van de 

Waag Society), JanBart de Vreede (voorzitter van de Wikimedia 

Foundation) en Karel Luyben (rector magnificus emeritus TU 

Delft) gingen onder leiding van Bart Nieuwenhuis (bestuurslid 

WMNL) op zoek naar de antwoorden in een paneldiscussie. 

‘Zelfbeschikking’, ‘zelfverwerkelijking’ en ‘vertrouwen’ waren 

veelgehoorde begrippen in de paneldiscussie. Het voortbestaan 

van Wikipedia werd niet zozeer in twijfel getrokken, als wel de 

organisatie van het internet zoals wij deze nu kennen. Gecon

cludeerd werd dat Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikidata en 

andere Wikimediaprojecten juist een voorbeeldfunctie hebben 

richting de toekomst. Marleen Stikker: ‘We moeten gezamenlijk 

weer een publieke ruimte voor het internet creëren die je kunt 

vertrouwen. Een ruimte waar geen aandeelhoudersbelang speelt 

Wikipedia is de 
puberteit voorbij
 

Germien Cox n

Vrijdag 8 en zaterdag 9 maart vond in de Social Impact Factory te Utrecht WikiconNL plaats, de jaarlijkse 

Nederlandse Wikipedia-conferentie, georganiseerd door Wikimedia Nederland (WMNL). In 2019 wordt 

Wikipedia achttien jaar en dus volwassen. Tijdens deze tweedaagse conferentie werd gekeken hoe Wiki-

pedia is gegroeid en welke plaats Wikipedia en de andere Wikimedia-projecten in de wereld innemen. 

WikiconNL 2019 (Kees-Jan Bakker Fotografie, CC BY-SA 4.0).
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eind te maken aan de slechte omgangsvormen en pogingen 

tot uitsluiting moet de gemeenschap volgens RonnieV hier 

echt werk van gaan maken door snel duidelijk te maken dat 

dit gedrag niet gewenst is en door bullebakken direct aan 

te spreken op hun gedrag. Maar er is meer wat gedaan kan 

worden, zo bleek uit de drukbezochte discussiesessie die 

volgde na zijn presentatie. Wat te denken van de oprichting 

van een online theehuis als tegenhanger van de wat ruwere 

Wikipedia discussieplek De Kroeg, een digitale plek, speciaal 

voor beginners om vragen te kunnen stellen aan constructieve 

Wikimedianen. 

Gendergap
Wikipedia, al doende leert men of al lerende doet men? De 

studenten van Michiel van Kempen (bijzonder hoogleraar 

WestIndische letteren aan de Universiteit van Amsterdam) 

moeten altijd iets bijdragen aan Wikipedia. Michiel van Kempen: 

‘Schrijven aan Wikipedia houdt ze gemotiveerd. Hun stuk 

verdwijnt tenslotte niet in een stoffige bureaulade, maar is na 

publicatie toegankelijk voor een groot publiek. Bovendien leren 

ze te schrijven binnen een strenge schrijfdiscipline en worden 

ze hierbij direct beoordeeld door andere bewerkers. Het feit 

dat minder dieptekennis is vereist, speelt ook mee. Leer eerst 

maar gegevens verzamelen en analytisch bezig te zijn.’ Toch 

zijn dit niet de enige redenen waarom Michiel van Kempen zijn 

studenten voor Wikipedia laat schrijven. Hij vindt het vooral 

belangrijk om op Wikipedia die zaken zichtbaar te maken en 

houden waar nog niet over geschreven is met betrekking tot 

zijn vakgebied: de NederlandsCaribische letteren. Michiel van 

Kempen: ‘Studenten maken Wikipedia pluriformer naar onder

werpen en auteurs en dat is ook winst voor de NederlandsCari

bische letteren.’ Michiel van Kempen vult middels zijn onderwijs

methode niet alleen een informatiegap, maar verkleint onbewust 

ook de gendergap op Wikipedia, want maar liefst zo’n 70% van 

de studenten van Michiel van Kempen is vrouw.  

Een instelling die bewust de gendergap op Wikiprojecten 

probeert te verkleinen is Atria, zo vertelde ons Pablo Uceda 

Gomez (datamanager Atria) op WikiconNL. Het Kennisinstituut 

voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis organiseert in samen

werking met Wikimedia Nederland iedere vierde vrijdag van 

de maand een WikiVrijdag in de Atriabibliotheek. Pablo Uceda 

Gomez: ‘Wij hopen zo meer vrouwen aan het schrijven te krijgen 

voor Wikipedia en het aantal ‘vrouwelijke’ thema’s en interes

segebieden op Wikipedia uit te kunnen breiden. Om de relaties 

tussen artikelen, vrouwen en organisaties in beeld te brengen, 

willen we ook graag de relevante gegevens naar wikidata 

uploaden en onze vrouwenthesaurus koppelen aan Wikidata.’

Volwassen
Al de presentaties, workshops, doesessies, discussierondes en 

wikiathons op WikiconNL bewezen dat Wikimedia anno 2019 

een zeer volwassen plaats in de wereld inneemt. Zo volwassen 

dat ze als organisatievorm zelfs als voorbeeld kan dienen voor 

de volgende generatie internettechnologieën en toepassingen, 

met af en toe een tik op de vingers voor puberaal gedrag waar 

het omgangsvormen betreft. Voor zowel de erfgoed als de 

onderwijssector is Wikimedia vooral een zeer krachtig en leer

zaam instrument waar het vergroting van bereik betreft. n

Germien Cox n communicatie Wikimedia Nederland.

over in gesprek met de Wikicommunity en geïnteresseerde 

erfgoedinstellingen. Janneke en Federica stimuleren en bege

leiden namens het Netwerk Oorlogsbronnen de digitalisering 

van collecties en publicaties van aangesloten instellingen op 

Wikidata en Wikimedia Commons, de beeldbank van Wikipedia. 

Janneke Jorna: ‘Het uploaden van beelden, films en data naar 

Wikidata en Wikimedia Commons maakt dat een collectie 

zichtbaar wordt voor een veel groter publiek wereldwijd. Deze 

Wikimediaprojecten genereren simpelweg veel meer traffic.’ 

Richtlijnen blijken echter hard nodig. Janneke Jorna: ‘Een 

erfgoedinstelling beschikt over metadata die zonder aanpas

singen niet eenopeen kunnen worden overgezet naar Wiki

media Commons. Liefst zouden we daarom in het bezit zijn van 

richtlijnen of een handleiding in combinatie met een technisch 

programma waardoor dit wel kan.’ Federica Fantone vervolgt: 

‘Voor nu hebben wij de WO2 Thesaurus gedeeltelijk gekoppeld 

aan Wikidata. De thesaurus staat centraal in onze zoekstra

tegie en wordt uitgebreid. Wij hebben verschillende methoden 

onderzocht om te kijken wat de beste optie zou zijn om de juiste 

matches te krijgen en om regelmatig een update op Wikidata uit 

te voeren. Om deze te evalueren zouden kennisbijeenkomsten 

over content en datadonatie voor de Wikimediacommunity en 

erfgoedsector een relevante bijdrage kunnen leveren.’

Emiel Rijshouwer (onderzoeker aan de Erasmus Universiteit) 

vertelde op WikiconNL over zijn proefschrift. Aan de hand van 

een analyse van Wikimedia’s financiële, infrastructurele en 

culturele evolutie concludeert hij dat zelforganisatie en bureau

cratisering binnen de internationale beweging samenhangen, 

waarbij bureaucratisering een democratisch doel dient. Hij spreekt 

van ‘zelforganiserende bureaucratisering’, om te laten zien dat 

bureaucratisering een voortdurend proces is dat voort lijkt te 

komen uit de interactie tussen alle betrokkenen, zowel degenen 

met formele posities als leden van de vrijwilligersgemeenschap.

Omgangsvormen
Dat Wikipedia dit jaar achttien en dus volwassen wordt, komt 

nog niet helemaal tot uiting in de omgangsvormen op Wiki

pedia, zo blijkt uit de presentatie van RonnieV (Wikimediaan). 

De normaal respectvolle benadering van medebewerkers lijkt 

de laatste jaren steeds verder naar de achtergrond te schuiven, 

waarbij bullebakken een te grote invloed hebben gekregen 

op de omgangsvormen. Dit kost Wikipedia heel veel, schrikt 

bewerkers af en schaadt ook de betreffende bewerkers. Om een 

WikiconNL 2019 (Kees-Jan Bakker Fotografie, CC BY-SA 4.0).
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ingerichte en professioneel gebruikte informatiehuishouding 

het fundament. Dit omvat de procesgebonden informatie die 

medewerkers creëren of gebruiken bij de uitoefening van hun 

taken.3 Overheidsorganen moeten hun archiefdocumenten 

beheren volgens de kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in de 

archiefwetgeving. 

Traditioneel wordt er voor het beheer van papieren documenten 

een onderscheid gemaakt tussen drie fasen in de organische 

levenscyclus van documenten: van dynamisch, semistatisch 

naar statisch archief. Ook voor digitale archiefdocumenten wordt 

deze levensloopcyclus vaak gehanteerd als dominant model voor 

het digitale archiefbeheer (of ook wel ‘recordsmanagement’ 

genoemd). Dit zijn drie duidelijk herkenbare breekpunten in de 

Op dit moment ontbreekt het aan eenduidige normen en/of 

standaarden die kunnen dienen voor kwalificatie en toetsing van 

edepots en andere digitale beheeromgevingen voor archieven 

(dynamische en semistatische fase). 

De bestaande normen die zijn neergelegd in de Archiefregeling, 

zijn in hoofdzaak gericht op het fysiek archiefbeheer. De vraag 

is nu aan welke eisen een dergelijke certificering zou moeten 

voldoen. Zijn er al bestaande certificeringen van toepassing op 

de informatiehuishouding? Wat is de stand van zaken in Neder

land momenteel? Is certificering mogelijk? In welke vorm?

Wat is certificering?
Certificering is het instrument waarmee die betrouwbaarheid 

en kwaliteit meetbaar en inzichtelijk kan worden gemaakt, voor 

de organisatie zelf en voor alle belanghebbenden. Certificering 

is letterlijk het uitgeven van een certificaat om de naleving van 

een standaard te bevestigen. Certificering houdt een formele 

audit in door een onafhankelijke en geaccrediteerde organisatie. 

Aan een keurmerk kan een certificeringstraject verbonden zijn 

(maar dat hoeft niet). Certificering richt zich op een proces of 

product. Een accreditatieorganisatie wijst een zogenaamde 

conformiteit beoordelende instantie aan die onafhankelijk en 

onpartijdig al dan niet hierover een certificaat verstrekt.2

Levenscyclus documenten
Een informatiehuishouding omvat de opslag, het beheer en 

de verstrekking van gegevens binnen een organisatie. Voor 

alle operationele bedrijfsprocessen vormt een adequaat 

Certificering digitale 
beheeromgevingen voor 
archieven 
Ronald van der Steen en Jan Beens n 

Met de toekomstige aanpassing van de Archiefwet ligt er een nieuw scenario in het verschiet, waarbij 

mogelijk sprake is van certificering in relatie met duurzaam toegankelijke archieven (e-depots).1 Wat 

betekent dat in de praktijk?

Normen dynamische en semi-statische fase.
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de bestandsformaten waarin de informatie oorspronkelijk is 

opgeslagen, in onbruik raken. In een edepotorganisatie moeten 

beheermaatregelen aanwezig zijn om deze risico’s tegen te gaan.

In edepots moeten er organisatorische randvoorwaarden 

aanwezig zijn om een ICTomgeving in beheer te hebben, een 

applicatie draaiende te hebben die de functionaliteiten van een 

edepotsysteem kan ondersteunen (innemen, duurzaam opslaan 

en toegankelijk maken voor een specifieke doelgroep). Ook 

moeten er functies en procedures zijn met waarborgen dat de 

digitale archiefdocumenten tenminste voor honderd jaar (lees: 

duurzaam) toegankelijk blijven. 

Bestaande certificering e-depots
Er zijn wereldwijd nog geen edepots gecertificeerd van archief

instellingen.5 Wel bestaat er een Europees certificeringsraam

werk voor wetenschappelijke organisaties die onderzoeksdata 

verwerven en deze aan de buitenwereld beschikbaar stellen. 

Om de kwaliteit van het behouden en beheren van deze digitale 

archieven aan te tonen, is er sprake van een systeem van 

gedragscodes en reglementen die gebaseerd zijn op de normen 

en waarden van de onderzoekswereld. Voor dit raamwerk 

bestaan er drie verschillende certificeringsniveaus voor edepots 

in oplopende graad van complexiteit, benodigde documentatie 

en evaluatie. Alle drie de stelsels kennen een onderverdeling 

in de eisen van de organisatorische infrastructuur, het data

management en de technische infrastructuur:

● CoreTrustSeal
Het keurmerk is gebaseerd op de DSA/WDSrichtlijnen voor 

betrouwbare digitale archieven. CoreTrustSeal is een samen

voeging van de keurmerken Data Seal of Approval (DSA) en 

ICSUWDS. In Nederland zijn momenteel elf wetenschappelijke 

organisaties plus het mediainstituut Beeld en Geluid gecerti

ficeerd voor de CoreTrustSeal. Een aantal organisaties (KB, NA, 

IISG) oriënteert zich nog op de eisen). De dienst Justid van het 

ministerie van Justitie en Veiligheid, dat een edepot uit de 

vreemdelingen en strafrechtketen in beheer heeft (het CDD+), 

zal in 2019 het certificaat behalen. 

● Nestor-keurmerk
Een tweede certificeringstraject voor een organisatie met een 

edepot is het Duitse Nestor Seal for Trustworthy Digital Archives. 

Deze volgt de richtlijnen van de DINstandaard 31644 ‘Criteria 

for trustworthy digital archives’. Organisaties verfijnen na het 

behalen van de CoreTrustSeal vaak hun certificering door een 

NestorSeal aan te vragen. Naast DANS zijn er wereldwijd nog 

maar weinig wetenschappelijke instellingen die de Nestor 

certificering behaald hebben.

● ISO-standaard 16363
Deze certificeringsstandaard voor een organisatie met een 

edepot is rechtstreeks gerelateerd aan het Open Archival  

Information System (OAIS framework).6 OAIS is een referentie

model7 voor de duurzame inrichting van digitale archieven. Het 

is overigens geen toetsingsmodel dat certificeerbaar is, zoals 

vaak gedacht wordt. Hiervoor is de ISO 16363 ontworpen als 

norm om te toetsen hoe goed de instelling in staat is om de 

duurzaamheid van de digitale archieven in het edepot te waar

borgen. Voor de organisatie is hierbij ook een selfassessment 

van de ISO 16363 beschikbaar. 

levensloop van archiefdocumenten. 

Het is de overgang die docu

menten van de ene fase naar 

de andere maken en elke 

faseverandering betekent een 

overgang naar een andere 

beheervorm. De overgang 

is het sterkst tussen de semi

statische en statische fase, 

omdat er sprake is van een wettelijk 

verplichte, formele overbrenging van de 

archiefvormende organisatie naar een openbare archiefbewaar

plaats. In de laatste fase van de levensloop, de statische fase, 

hebben de stukken dan hun administratieve nut geheel of vrijwel 

geheel verloren en dienen in hoofdzaak het historisch onderzoek. 

Zonder formele overbrenging naar een openbare archiefbewaar

plaats blijven ze in de archiefvormende organisatie achter. Dit 

betekent dat er waarborgen moeten zijn voor deze statische fase 

om de archiefdocumenten duurzaam te beheren en toegankelijk 

te maken voor de buitenwereld. 

Eisen, keurmerken en richtlijnen
Typische overheidsnormen die van toepassing zijn op de dyna

mische en semistatische fase van de informatiehuishouding zijn 

de wettelijke eisen (AW, AB en AR) inclusief Beheerregels en 

andere verplichtingen, zoals de Baseline Informatiehuishouding 

(BIH) en de Baseline Informatiebeveiliging. Daarnaast zijn er 

keurmerken zoals de internationale DOD50152 STD voor Record

managementfunctionaliteiten en de Nederlandse NEN2082 

voor archiveringseisen van informatiesystemen. Ook zijn er 

(inter)nationale richtlijnen op het gebied van openbaarheid, 

hergebruik en privacy. Waar wettelijke eisen gelden, wordt een 

instantie aangewezen om de naleving te toetsen. Waar open 

normen gelden, wordt vaak een handreiking als instrument voor 

zelfevaluatie opgesteld. 

Op dit moment zijn, in relatie tot een brede informatiehuis

houding, alleen officiële ISOcertificaten te behalen op de ISO 

30300serie voor Algemeen Informatiemanagement, de ISO 

9001 voor het kwaliteitssysteem van de organisatie en de 

ISO 27000serie voor het management van de basis informa

tiebeveiliging. In Nederland wordt voor de kwaliteit van de 

informatiehuishouding in de dynamische en semistatische fase 

voornamelijk het Nederlandse keurmerk NEN 2082(product) en 

de internationale variant NENISO 15489(proces) gebruikt. Dit 

keurmerk is niet verplicht door de overheid, maar wordt gebruikt 

door organisaties om uit te dragen dat zij verantwoord omgaan 

met de opslag van archiefdocumenten. 

Voor de semistatische en statische fase van de informatiehuis

houding zijn er drie internationale certificaten te behalen voor 

een edepotinrichting: het CoreTrustSeal (toetsing op DSAWDS

richtlijnen), het Nestorkeurmerk (toetsing op DINstandaard 

31644) en de certificering ISOstandaard 16363. 

E-depot
Een essentieel kenmerk van een edepot4 is dat het primair is 

bedoeld voor duurzame bewaring van langdurig en permanent 

te bewaren digitale archiefdocumenten. Bij dit soort digitale 

archiefdocumenten bestaat het risico dat in de loop van de 

tijd de informatie ontoegankelijk wordt, doordat bijvoorbeeld >>
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Certificering erfgoedsector12

Met de invoering van de Erfgoedwet in 2016 is de opgravings

vergunning vervangen door een wettelijk geregelde certifice

ring. Momenteel worden er door vier certificerende instel

lingen certificaten verleend aan organisaties voor het doen 

van opgravingen. Certificerende instellingen moeten geaccre

diteerd zijn en moeten door de minister zijn aangewezen.

Organisaties die opgravingen uitvoeren, moeten een certi

ficaat aanvragen bij een van de certificerende instellingen 

(zie www.sikb.nl). Via audits wordt gecontroleerd of de 

aanvrager voldoet aan de gestelde normen. Tot 1 juli 2017 

hadden houders van een opgravingsvergunning de tijd om 

de gewenste certificaten te verkrijgen. Na die datum mogen 

alleen gecertificeerde organisaties nog opgraven, tenzij de 

opgraving vóór 1 juli 2016 is aangevangen. Op de website van 

de SIKB zijn alle certificaathouders terug te vinden.

Aan de hand van een beoordelingsrichtlijn (BRL) met proto

collen en ook ISOnormen (bijvoorbeeld ISO 9001) wordt er 

een certificaat toegekend. Hierbij zijn alleen de ISOnormen 

niet verplicht. De beoordelingsrichtlijn bevat ook verwijzingen 

naar duurzame opslag via een edepot dat Data Seal of 

Approval gecertificeerd dient te zijn. De BRL en de proto

collen worden opgesteld en onderhouden door een centraal 

college van deskundigen en zij worden beheerd door de SIKB. 

Bovendien moeten de BRL en de protocollen door de minister 

worden vastgesteld. 

Archeologie
Het nieuwe certi�ceringsstelsel
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Infogram certificering archeologie (bron Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

>> Aandachtspunten certificering 
Aan certificering zijn voor en nadelen verbonden. Algemeen 

wordt als voordeel van certificering gezien dat de organisatie 

kan aantonen ‘in control’ te zijn over de aan haar toevertrouwde 

digitale archieven. Daartoe moet men allerlei bewijstukken 

aanleveren en laten beoordelen door een onafhankelijke derde 

partij. Helaas kan de certificering voor het CoreTrustSeal, het 

Nestor en het ISO 16363keurmerk alleen door een buitenlandse 

partij plaatsvinden. Het is dus een certificering op afstand, wat 

op zich belemmerend werkt, mede omdat veel aangeleverde 

beleidsdocumenten vertaald moeten worden. Ook is het niet 

geheel transparant hoe diverse criteria binnen het keurmerk 

worden gewogen. Daarnaast verkrijgt men vaak al het keurmerk 

terwijl nog niet aan alle eisen is voldaan. Zo kan een CoreTrust

Sealcertificaat al worden verkregen als het edepot voor een 

aantal eisen nog in de implementatiefase verkeert.8 

De ISOstandaard 16363 is gebaseerd op het OAISmodel. Dit 

model stamt uit 1997 en bestaat officieel sinds 2001 als ISO

standaard. Het is oorspronkelijk ontwikkeld voor de complexe 

informatiehuishouding van de Amerikaanse ruimtevaartindustrie. 

‘ISO has encouraged the development of standards in support of 

the longterm preservation of digital information obtained from 

observations of the terrestrial and space environments.’9 In die 

tijd kwam ook de ISO 15489 uit, bestond de DOD 5015.2STD met 

functionele eisen voor een Record Management Applicatie al een 

tijdje en had het InterPARES Project uit 1998 ook al een preser

vatiemodel voor elektronische records opgesteld. Deze aloude 

functionele modellen en normen zijn echter niet terug te vinden 

in het OAIS framework en de ISO 16363.10 Dat is jammer, omdat 

deze modellen specifiek gericht zijn op recordsmanagement.
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fase van een edepot. Dit kunnen ook de eerdergenoemde inter

nationale standaarden zijn. Alleen door deskundig, onpartijdig en 

onafhankelijk toezicht kan het vertrouwen van een juist ingericht 

en veilig beheerd edepot het beste worden ondersteund. n

Ronald van der Steen n senior inspecteur bij de Inspectie Over-

heidsinformatie en Erfgoed. Hij heeft dit artikel op persoonlijke titel 

geschreven.

Jan Beens n gemeentelijk archiefinspecteur in Enschede en Losser.

OAIS-model.

Noten
1 Arie Slob, minister voor Basis en Voortgezet Onderwijs en Media, brief 

aan de Tweede Kamer, Aanpassen Archiefwet en motieSegers (34 362, 

21), 11062018.

2 Momenteel zijn 768 instellingen in Nederland geaccrediteerd door de 

Raad voor Accreditatie.

3 Zie https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie, geraadpleegd 

op 18022018.

4 Een edepot is het geheel van organisatie, beleid, processen en 

procedures, financieel beheer, personeel, databeheer, databeveiliging en 

aanwezige hard en software, dat duurzaam beheren en raadplegen van 

te bewaren digitale archiefbescheiden mogelijk maakt.

5 http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/archives/Preserving

DigitalCloudStorageGuidance_March2015.pdf

6 De eerste versie werd in 2008 gemaakt op basis van Trustworthy Repo

sitories Audit & Certification: Criteria and Checklist (TRAC), versie 1.0 

(februari 2007), inmiddels geëvolueerd naar ISO 16363:2012.

7 Vergelijk bijvoorbeeld een referentiemodel voor een voertuig: die heeft 

een aandrijving, besturing en een rem. Binnen dit referentiemodel 

passen de volgende voertuigen: step, skelter, fiets, auto, vrachtauto, 

speedboot en zelfs een ruimteschip! Zo is het ook met het OAISreferen

tiemodel en daarom is het toepasbaar voor bibliotheken, erfgoedinstel

lingen en instellingen die een archief(functie) hebben.

8 https://www.coretrustseal.org/wpcontent/uploads/2017/01/Core_

Trustworthy_Data_Repositories_Requirements_01_00.pdf

9 OAISreferentiemodel

10 Dit in tegenstelling tot de ISO 15489, die in samenhang met de ISO 

30300 en ISO 27001 opgezet is. 

11 NENISO, KIDO, DUTO, RODIN 2.0, NORA, ED3 et cetera.

12 https://www.inspectieoe.nl/actueel/nieuws/2017/07/03/over

stapnaarcertificeringindearcheologieeenfeit

Verder zijn de huidige drie genoemde edepot certificerings

stelsels vooral gericht op de statische fase van de informatie

huishouding en zegt de certificering weinig over de kwaliteit 

van de voorliggende bedrijfskundige aspecten en de benodigde 

interne beheermaatregelen. Ook zijn er veel bewerkingen nodig 

om de digitale informatie op te nemen in het edepot met alle 

risico’s voor de betrouwbaarheid en 

authenticiteit. Dus moeten er ook 

in deze ‘preingest’fase strenge 

kwaliteits eisen gelden. Overi

gens hebben deze certificerings

stelsels ten aanzien van het 

edepot geen wettelijke grond

slag zoals dit momenteel wel 

voor de archeologiesector in de 

Erfgoedwet is geregeld.

Slot
De vraagstelling luidde of er certificeringen mogelijk zijn op een 

edepotconcept. In de dynamische fase (waarin zuiver theore

tisch nog geen sprake is van een edepot) kunnen tal van normen 

en keurmerken gebruikt worden. Deze zijn lastig certificeerbaar, 

mede door het grote aantal handreikingen en standaarden voor 

de kwaliteit van de informatiehuishouding en ontbrekende 

commitment.11 Soms wordt er door organisaties een officieus 

NEN 2082keurmerk gebruikt.

ISO 9001(kwaliteitssysteem) en ISO 27001(beveiliging) kunnen 

wel in deze fase gebruikt worden en zijn al veel langer erkend 

als organisatiebrede certificeringsinstrumenten. Er is nog maar 

weinig vraag naar een ISO 30301certificering (algemeen 

informatiemanagement).

Voor de statische fase is er de mogelijkheid tot certificering.  

Deze heeft nog niet algemeen ingang gevonden in Nederland. 

Ook het feit dat de toekenning van de drie genoemde certi

ficaten CoreTrustSeal, Nestorkeurmerk en de ISOstandaard 

16363 uitsluitend in het buitenland plaatsvindt, is een belem

mering voor de Nederlandse situatie.

Idealiter zou het Archiefwezen, zoals de Archeologiesector 

als belanghebbende heeft gedaan, zelf een wettelijke kwali

teitsnorm moeten opstellen en door de Raad voor Accreditatie 

een, bij voorkeur, Nederlandse certificerende instelling laten 

aanwijzen die een certificaat kan verstrekken voor de statische 
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hier ook opgenomen. De Guidance EAG geeft geen richtlijnen 

voor de archiefdienst als werkgever. Ook geven zij geen richt

lijnen voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers. 

De Guidance EAG richt zich op de verwerking van persoons

gegevens die in archieven bewaard worden. De voorstellen die in 

dit artikel gedaan worden als organisatorische maatregelen, zijn 

dan ook daarop gericht, maar beogen niet alle organisatorische 

maatregelen om te voldoen aan de AVG te benoemen. 

De AVG kent rechten toe aan de betrokkenen, die gevolgen 

hebben voor archiefdiensten. Het kan de werkprocessen binnen 

dezelfde taakvelden beïnvloeden. In een volgend Archievenblad 

worden de voorstellen die de Guidance EAG hiervoor geeft, in 

een tweede artikel behandeld.

In beide artikelen wordt puntsgewijs weergegeven wat archief

diensten volgens deze Guidance EAG organisatorisch en bij het 

verwerven, beheren, toegankelijk maken en beschikbaar stellen 

zouden kunnen of moeten regelen om aan de AVG te voldoen. 

Voorafgaand aan deze todolijstjes volgt hier eerst een uitleg 

van een aantal gebruikte termen.

Wat zijn ‘persoonsgegevens’ en wie zijn  
‘betrokkenen’?
In dit artikel worden geregeld de termen ‘persoonsgegevens’ 

en ‘betrokkenen’ gebruikt. Deze worden gebruikt zoals deze in 

artikel 4 AVG zijn gedefinieerd: ‘Persoonsgegevens: alle infor

matie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 

persoon (‘de betrokkene’) (…)’ De AVG beschermt de persoons

gegevens van levende personen. Het is echter mogelijk dat 

nationale wet en regelgeving de bescherming uitbreidt naar 

gegevens van overleden betrokkenen. Uit de gesprekken tussen 

Iedereen heeft recht op informatie van de overheid. Dit is 

geregeld in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), de Wet 

hergebruik overheidsinformatie (Who) en in de Archiefwet (AW). 

Overheidsinformatie is openbaar, behalve als andere wet en 

regelgeving hieraan beperkingen opleggen. Zowel de Auteurswet 

(Aw) als de Algemene verordening gegevensbescherming 

(AVG) met de bijbehorende richtlijnen en de Uitvoeringswet AVG 

Nederland (UAVG) zijn voorbeelden van wetten die beperkingen 

aan de openbaarheid opleggen. Wat betekent de AVG voor de 

openbaarheid van archiefbescheiden en de toegankelijkheid? 

Waar moeten archiefbeherende instellingen (voor de leesbaar

heid verder aangeduid als archiefdiensten) aan voldoen?

Guidance EAG
Er zijn al diverse publicaties en cursussen over de gevolgen van 

de AVG in ons vakgebied. Ook hebben collega’s voor hun eigen 

organisaties handleidingen geschreven over de vraag hoe om 

te gaan met openbaarheid beperkende wet en regelgeving.1 

In oktober 2018 publiceerde the European Archives Group een 

handleiding: Guidance on data protection for archive services; 

guidelines on the implementation of the General Data Protection 

Regulation in the archive sector (Guidance EAG). Dit is een ‘policy 

document’ en niet vastgesteld als een ‘code of conduct’, maar 

het geeft wel inzicht in waar een archivaris aan moet denken 

bij het verwerven, beheren, toegankelijk maken en beschikbaar 

stellen van archiefbescheiden die persoonsgebonden infor

matie bevatten. De focus van dit artikel ligt op toegankelijkheid 

en openbaarheid, maar er zijn enkele voorwaarden waaraan 

de instelling moet voldoen, zowel wat betreft beleidsmatige 

aspecten als mogelijke acties in het acquisitieproces. Deze zijn 

Dura lex sed lex
De AVG in de praktijk (deel 1)

Anette de Lange n 

Wat zijn de gevolgen van de AVG voor de openbaarheid van archieven en collecties? Welke maat-

regelen zijn nodig? Hoe gaat verwerven, beheren en toegankelijk maken in z’n werk? Anette de 

Lange geeft tekst en uitleg 
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bepalend is. Archiefbronnen van particuliere instanties (bijvoor

beeld in bedrijfsarchieven) kunnen onder de ‘archivering in 

algemeen belang’ vallen, zoals in deze overweging is benoemd.2 

Welke organisatorische maatregelen zijn nodig?
● Maatregelen treffen voor gegevensbescherming. Archief

diensten moeten volgens artikel 25 AVG voldoende techni

sche en organisatorische maatregelen3 treffen om te voldoen 

aan de uitgangspunten voor dataprotectie. Hierbij kan 

gedacht worden aan een digitaal depot, een overzicht van 

archiefbronnen die persoonsgegevens bevatten, een infor

matiesysteem omtrent de dienstverlening of tools voor de 

digitale toegankelijkheid online. Dit kan ook betekenen dat er 

procedures worden vastgesteld voor de dienstverlening in de 

studiezaal, waaronder controle op openbaarheidsbeperking 

en beperking van het aantal bescheiden dat tegelijkertijd kan 

worden aangevraagd.
● Bijhouden van een register van de verwerkingsactiviteiten. 

Omdat archiefdiensten niet slechts incidenteel persoonsgegevens 

verwerken, zal een register van verwerkingsactiviteiten ingericht 

moeten worden. Gemeentearchieven kunnen hun verwerkings

activiteiten laten opnemen in het gemeentelijk register.
● Bepalen of er een FG aangewezen moet worden. Overheids

instellingen en organisaties die tot hun kerntaken het groot

schalig verwerken van bijzondere persoonsgegevens kunnen 

rekenen, moeten volgens artikel 37 AVG een functionaris 

gegevensbescherming (FG) aanwijzen. Veel archiefdiensten 

zullen een beroep kunnen doen op de FG van hun (centrum)

gemeente. Is dit niet het geval, dan adviseert de Guidance EAG 

aan organisaties die gegevens verwerken in het kader van 

archivering in algemeen belang of voor onderzoeksdoeleinden, 

eventueel gezamenlijk, een FG te benoemen die zich dan kan 

specialiseren in verwerking van persoonsgegevens vanwege 

archivering in het algemeen belang.

Wat te doen tijdens het verwerven van archieven?
● Waarderen van aangeboden materiaal. De minimale 

gegevensverwerking begint al bij de acquisitie van archieven 

en collecties. Archivarissen moeten de bronnen die persoon

lijke gegevens bevatten alleen dan voor permanente bewaring 

selecteren, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de 

missie van de archiefdienst en de eisen die de wet aan de 

archiefdienst oplegt.
● Waarderen persoonsgegevens. Als archiefbescheiden worden 

verworven die persoonsgegevens bevatten, moet gekeken 

worden of deze onder bijzondere persoonsgegevens gerekend 

moeten worden. Dit kan aanleiding zijn om bij de verwerving 

de openbaarheid voor een langere tijd te beperken. 
● Contactgegevens van eigenaar aangeboden materiaal 

registreren. De rechtmatigheid van verwerking van persoons

gegevens volgt uit artikel 6 AVG. Als de verwerking nood

zakelijk is voor het aangaan van een overeenkomst met de 

betrokkene bijvoorbeeld, is de verwerking gegrond. Hier geldt 

uiteraard wel: verwerk zo min mogelijk persoonsgegevens.

Welke maatregelen moeten we nemen bij het 
beheren en toegankelijk maken?
● Bepalen of verwerking rechtmatig is. De verwerking van 

persoonsgegevens is rechtmatig als de verwerking noodzake

lijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of 

KVAN/BRAIN en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) (december 

2018) lijkt de AP ook gegevens van overleden betrokkenen die 

nabestaanden zouden kunnen schaden te willen beschermen. 

Wat is ‘archivering in algemeen belang?
‘Overweging 158’ van de AVG legt de betekenis hiervan uit. 

Overheidsinstanties of openbare of particuliere organen die in het 

bezit zijn van gegevens van algemeen belang, moeten diensten 

zijn die, conform het Unierecht of het lidstatelijke recht, wettelijk 

verplicht zijn gegevens van blijvende waarde voor het algemeen 

belang te verwerven, te bewaren, te beoordelen, te ordenen, 

te beschrijven, mee te delen, onder de aandacht te brengen, te 

verspreiden en toegankelijk te maken. Het is dus niet zozeer de 

aard van de instelling, maar de missie van de archiefdienst die 

>>Bron: www.consilium.europa.eu (CC BY-SA 4.0).
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gegevens bevatten, zullen veelal voor een langere periode van 

openbaarheid uitgezonderd moeten worden, afhankelijk van 

de persoonsgegevens die zij bevatten.

Welke maatregelen kunnen we treffen in de 
dienstverlening?
● Bezoekers registreren. Als betrokkenen toestemming hebben 

gegeven voor de verwerking van hun gegevens, is de verwer

king rechtmatig. De betrokkenen moeten goed geïnformeerd 

worden en bij het registreren moet de toestemming van iedere 

betrokkene voor gegevensverwerking ingebouwd worden. 
● Beschikbaar stellen. Voor wat de minimale gegevensverwer

king betreft, is de uitwerking voor archivarissen anders dan 

voor wetenschappers en statistici. Zij moeten conform de 

wetgeving archiefbronnen beschikbaar stellen, met uitzonde

ring van die bronnen die persoonlijke gegevens bevatten voor 

zolang als de wet dit toelaat. In principe zijn volgens de huidige 

wetgeving archiefbescheiden ouder dan twintig jaar openbaar; 

bij overbrenging kan vanwege de bescherming van de persoon

lijke levenssfeer de openbaarheid beperkt worden tot 75 jaar. 

Dit kan echter nog steeds te kort zijn in het kader van de AVG.
● Origineel of digitale werkkopie beschikbaar stellen. De AVG 

biedt lidstaten het recht om de art. 1516 en 1821 AVG niet 

van toepassing te laten zijn voor archiveringsdoeleinden in 

het algemeen belang. De Nederlandse overheid heeft deze 

mogelijkheid niet volledig benut. Bovendien gelden de uitzon

deringen op de AVG alleen voor archiefbescheiden in de zin der 

wet. Als we de wet letterlijk nemen, zijn digitale bestanden 

alleen archiefbescheiden als deze ‘digital born’ zijn of als er 

sprake is van substitutie. (Digitale) kopieën van originelen in 

archiefbewaarplaatsen zijn geen archiefbescheiden en strikt 

genomen gelden hiervoor de ruimere mogelijkheden voor 

gegevensverwerking niet.

Conclusie
Hoewel de oude Wet bescherming persoonsgegevens en de AVG 

niet zozeer verschillen in welke gegevens openbaar gemaakt 

mogen worden, is de verantwoordingsplicht in de AVG versterkt 

en zijn de sancties anders. In deel 2 worden de overige maatre

gelen die zich richten op de rechten van betrokkenen besproken. 

Het betekent dat archiefdiensten toch veel moeten doen om aan 

de AVG en de UAVG te kunnen voldoen. n

Anette de Lange n gemeentearchivaris GemertBakel. Dit artikel 

kwam stand met medewerking van Rolf Hage, gemeentearchi

varis ’sHertogenbosch.

van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar 

gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen 

(artikel 6 AVG). Het toegankelijk maken van archieven kan 

gezien worden als een taak die in het algemeen belang wordt 

uitgevoerd. De verantwoording zal uit de missie blijken.
● Overwegen of persoonsgegevens onder de AVG vallen. 

De AVG beschermt vooral de persoonsgegevens van levende 

personen. In veel gevallen kunnen wij als archivarissen niet 

weten of een betrokkene inmiddels is overleden. Hoewel de 

Guidance EAG aangeeft dat wij ervan uit kunnen gaan dat 

iemand die meer dan 100 jaar geleden is geboren overleden zal 

zijn, is het in ons land gebruikelijker om 110 jaar aan te houden. 
● Overwegen of menselijke waardigheid geschaad kan 

worden met verwerking. Als archiefbronnen openbaar zijn, 

maar persoonsgegevens bevatten van betrokkenen die moge

lijk nog leven, dan moet de archivaris elke verwerking die kan 

leiden tot aantasting van de waardigheid van de betrokkene, 

uitsluiten. Artikel 1 van het Handvest van de Grondrechten van 

de Europese Unie luidt immers: ‘De menselijke waardigheid is 

onschendbaar. Zij moet worden geëerbiedigd en beschermd.’ 

Dit betekent dat de archivaris geen documenten of toegangen 

online moet publiceren die de waardigheid van betrokkenen 

kan schaden. 
● Overwegen welke mate van toegankelijkheid nodig is. 

Archiefdiensten moeten afzien van het online publiceren van 

archiefbescheiden of toegangen met persoonsgegevens die de 

waardigheid van betrokkenen kan aantasten. Afhankelijk van 

de aard van de persoonsgegevens kan overwogen worden om 

de gegevens te plaatsen in een nietopenbaar deel van hun 

site, die dus afgesloten is voor zoekmachines. Archivarissen 

dienen steeds de afweging te maken tussen de wettelijke taak 

om archiefbescheiden ‘te beschrijven, mee te delen, onder 

de aandacht te brengen, te verspreiden en toegankelijk te 

maken’ en het principe van minimale gegevensverwerking, 

dat de verwerking van gegevensverwerking limiteert tot het 

hoogstnoodzakelijke.
● Opschonen van bestaande toegangen. Op basis van de 

bovenstaande overwegingen kunnen ook bestaande toegangen 

aangepast worden zodat recht wordt gedaan aan de AVG. Het 

is hierbij geen argument of de gegevens al eerder, al dan niet 

onterecht, openbaar gemaakt zijn, zoals uit de discussie tussen 

KVAN/BRAIN en AP over de persoonskaarten mag blijken.
● Uitzonderen van openbaarheid. Volgens artikel 9 AVG is 

de verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische 

afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschou

welijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond 

blijken, en de verwerking van genetische gegevens, biome

trische gegevens met het oog op de unieke identificatie van 

een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens 

met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele 

gerichtheid, in principe verboden. Ook hier is echter weer 

een uitzondering voor noodzakelijke verwerking in het kader 

van archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of 

historisch onderzoek of statistische doeleinden.4

Persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen 

en strafbare feiten of daarmee verband houdende veilig

heidsmaatregelen mogen in principe alleen worden verwerkt 

onder toezicht van de overheid. Hiervoor zijn inmiddels de Wet 

politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gege

vens van kracht. Archiefbescheiden die bijzondere persoons

Noten
1 Voorbeelden: gemeentearchieven Den Haag, GemertBakel en 

Erfgoed ’sHertogenbosch.

2 Het zou hierbij helpen als de Archiefwet het mogelijk maakt om 

ook particuliere organen met een bijzonder historisch of we

tenschappelijk belang als zodanig aan te wijzen, waardoor het 

mogelijk zou kunnen worden om bijvoorbeeld deze verplichting op 

te leggen.

3 In deel 2 zullen nog enkele organisatorische maatregelen 

besproken worden die de rechten van betrokkenen verankeren.

4 Artikel 9 AVG noemt nog enkele andere uitzonderingen op grond 

waarvan het verwerken van deze bijzondere persoonsgegevens 

wel is toegestaan.

>>
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65 miljoen objecten
Het CDD+ werd in 2008 volgens schema opgeleverd, waarbij de 

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) met zijn penitentiaire dossiers de 

eer had het eerste digitale archief te vullen. Successievelijk werden 

andere archieven en andere archiefvormers toegevoegd. Niet zo 

snel als gewenst, maar ook niet zo langzaam dat er geen bestaans

recht zou zijn. Op 1 januari 2019 bevatte het CDD+ ruim 65 miljoen 

informatieobjecten, bestaande uit bijna 110 miljoen verschillende 

verschijningsvormen. De snelle toename in de periode 20142015 

heeft te maken met de aansluiting van de vreemdelingenketen, 

waar een inhaalslag plaatsvond in de actuele archivering.

Het edepot is gebouwd in een relationele database, waarin de 

metadata worden opgeslagen en waarin een verwijzing naar de 

locatie van het informatieobject is opgenomen. De bestanden 

zijn dus niet in de database zélf opgenomen. 

We leggen bij de aansluiting een technische koppeling met het 

primair processysteem op basis van elektronische berichtenver

keer (EBV) om de metadata en informatieobjecten te transpor

teren, waarbij het Toepassingsprofiel Metagagevens Rijksover

heid (TMR) wordt gevolgd.  

Het deponeren van informatieobjecten in het edepot kan op 

verschillende manieren vorm worden gegeven:
● onmiddellijk na definitief worden van het informatieobject;
● wanneer het dossier gesloten wordt;
● op ieder ander moment dat met de archiefvormer wordt 

afgesproken.

Al deze vormen komen voor.

In figuur 2 is onderscheid gemaakt tussen het edepot van de 

Justitiële Informatiedienst en een openbaar edepot. Het CDD+ 

is namelijk geen aangewezen archiefbewaarplaats waar het 

Nederlandse publiek terecht kan, zoals bijvoorbeeld het Natio

Van 20062008 werd – samen met de Archiefschool – nagedacht 

over een te bouwen edepot. Zelf te bouwen, want bij een 

inventarisatie van de toenmalige markt was er geen kantenklaar 

edepot te koop. Dat bleek destijds een (nog) nietingevulde niche 

in de ICTmarkt te zijn.

Het OAISmodel werd als uitgangspunt genomen, maar er werden 

ook al referenties naar het records continuum gemaakt. Immers, 

het edepot zou onmiddellijk aansluiten op de primaire proces

systemen en het dynamisch, semistatisch, statisch model achtte 

men niet volledig geschikt, maar het records continuum wel. Er 

werd op twee gedachten gehinkt.  

In de bijbehorende archiefregelingen werd een scheiding 

gemaakt in de verantwoordelijkheid voor de edepotdienst en 

de verantwoordelijkheid voor het archiefbeheer. In het kort 

kwam en komt het erop neer dat de archiefvormer, conform 

de wet, verantwoordelijk is en blijft voor het beheer van het 

gevormde archief. Het CDD+ (en de Justitiële Informatiedienst) 

faciliteert hem daarin. ‘Uitplaatsen’ avant la lettre.

Tien jaar CDD+ 2008-2018 (deel 3)

Alfred Stern n 

Het e-depot, Centraal Digitaal Depot (CDD+), van de Justitiële Informatiedienst bestond in 2018 tien 

jaar. Een mooie gelegenheid om terug te blikken op tien jaar e-depotbeheer. In de vorige artikelen 

werd de positionering van het e-depot in de vreemdelingenketen besproken (deel 1), en de organi-

satie rondom het functioneren van en aansluiten op het e-depot (deel 2). In dit derde artikel wordt 

ingegaan op het e-depot zelf.

Figuur 1: de groei van informatieobjecten in het e-depot CDD+.
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ningsvorm en afscheid te nemen van ‘het’ document; vorm en 

inhoud zijn in digitale domein ook niet aan elkaar geklonken. 

De administraties worden steeds meer ‘informatiegestuurd’ 

en/of ‘gegevensgedreven’. Niettemin leidt dat nog steeds tot 

uitgewisselde informatie en dus tot archief. Wat is gebleven, is 

dat onmiddellijk na opname in het CDD+ de omzetting naar een 

duurzaam formaat wordt uitgevoerd en niet pas bij daadwerke

lijke overbrenging naar een archiefbewaarplaats. Dat laatste lijkt 

voor de hand te liggen, omdat ongeveer 90% van de gedepo

neerde informatieobjecten moet worden vernietigd conform de 

selectielijsten. 90% wordt dus ‘overbodig’ geconverteerd. Echter, 

vele Vstukken binnen het JenVdomein kennen een decennia 

omspannende vernietigingstermijn. Bovendien is het niet altijd 

op voorhand duidelijk welke informatieobjecten van vernieti

ging worden uitgezonderd, zodat alsnog een latere conversie 

noodzakelijk blijkt. We beschikken in het huidige tijdsgewricht 

over de instrumenten om conversies relatief pijnloos te doen 

verlopen. Bij uitstel tot het moment van overbrenging kunnen 

die instrumenten weleens lastiger te verkrijgen zijn, waardoor 

conversie moeilijker wordt.

Functionele wijzigingen
De functionaliteit die de applicatie CDD+ biedt, is door de jaren 

heen niet drastisch gewijzigd. Belangrijke wijzigingen zijn de 

introductie van ‘flexibel waarderen’, waarbij op basis van een 

bepaald documenttype het edepot in staat is om de correcte 

bewaartermijn uit de selectielijst, of hoger gelegen wetgeving, 

te kunnen berekenen. In sommige archieven is de bewaartermijn 

afhankelijk van de uitslag van het werkproces, zoals bijvoorbeeld 

bij de IND waar de bewaartermijn afhankelijk is van de beslissing 

of de migrant asiel wordt verleend of niet. 

Daarnaast is er veel functionaliteit geïntroduceerd voor de opti

malisatie van het werkproces van interactieve gebruikers. In deel 

1 van deze serie is al beschreven dat het edepot een rol speelt in 

de uitwisseling. Hiervoor waren ook enkele wijzigingen nodig. 

Zo vroeg mogelijk archiveren
De Justitiële Informatiedienst is een voorstander van zo vroeg 

mogelijke (actuele) archivering in het werkproces. Hierdoor raken 

we – vanwege de verwerking van persoonsgegevens – het veelal 

vertrouwelijke karakter van de uitvoeringsprocessen en daarvoor 

moeten beschermende maatregelen worden genomen. Dit is een 

groot verschil met de archiefbewaarplaatsen, waar openbaarheid in 

principe de te volgen lijn is, uitzonderingen daargelaten. Hier was 

tijdens de bouw van het CDD+ niet voldoende acht op geslagen: het 

gevolg van hinken op twee gedachten. De meest ingrijpende wijzi

ging betrof het autorisatiemodel. In een edepot dat dicht op het 

primaire processysteem zit, is het van cruciaal belang dat iedereen 

naal Archief. Het is eerder een man in the middle. Van meet af 

aan is de opzet zodanig geweest dat informatieobjecten aan de 

hand van een selectielijst kunnen worden vernietigd of over

gebracht naar het edepot van het Nationaal Archief. Onlangs  

is de koppeling tussen beide edepots gerealiseerd.

Feitelijk richten we bij een aansluiting een leeg archief in. Dankzij 

het vooronderzoek is vooraf bekend waarmee het lege archief 

gevuld gaat worden en welke vernietigingstermijnen er aan de 

gedeponeerde informatieobjecten moeten worden gekoppeld.

Het edepot werd ‘Centraal Digitaal Depot’ (CDD+) gedoopt, 

omdat het als een gemeenschappelijke voorziening werd gepo

sitioneerd én uitwisseling als doel werd gezien. De ‘+’ bestaat uit 

de diensten die rondom de applicatie bestaan. Dat ‘Centraal’ was 

cruciaal om twee redenen. Ten eerste omdat kennis en middelen 

schaars zijn en JenV niet op alle plekken in het om vang rijke mini

sterie kan en wil investeren. Ten tweede is het voor het uitwisselen 

van informatie beter om het centraal op te slaan in plaats van 

het opzetten van vele bilaterale verbindingen en op vele plekken 

lokaal nietduurzaam te gaan bewaren. Op deze wijze wordt één 

‘waarheid’ voor de organisatie en justitiële ketens gerealiseerd. 

Anno 2019 ligt een dergelijke positionering voor de hand, omdat 

gewoonweg niet meer bekend is wie wanneer waar over moet 

kunnen beschikken. Echter, in 2008 was dat nog revolutionair.

Wijzigingen preservatiebeleid
Als preservatiebeleid werd gekozen voor conversie (omzetting) 

van nietduurzame bestandsformaten naar duurzame. We zagen 

(en zien) niets in emulatie of het bewaren van oude computers, 

want beide oplossingen staan nog in de kinderschoenen en  

zijn zeker nog niet geschikt om in een grootschalige productie

omgeving toe te passen. 

Bij aanvang was de focus sterk gericht op ‘tekstdocumenten’ en 

was duurzame toegankelijkheid vooral gericht op omzetting in 

het archiefformaat van PDF: PDF/A, zodat opmaak en lettertype 

et cetera intact blijven. Gaandeweg werd duidelijk dat de digi

tale wereld een enorm scala aan verschijningsvormen kent en 

dat dat ook geldt voor formele documenten. In de loop der jaren 

is daardoor duidelijk geworden dat alles converteren naar PDF/A 

een heilloze route was en dat voor andere verschijningsvormen 

alternatieve duurzame formaten moesten worden gezocht. 

In en extern spreken we liever niet meer over ‘documenten’, 

omdat daar te veel de connotatie met ‘tekstdocumenten’ aan 

hangt. ‘Informatieobjecten’ dekt de lading beter en daarvoor 

is een ander actief preservatiebeleid noodzakelijk. Dat moet 

in de nabije toekomst leiden tot een flexibele inname van 

informatieobjecten.

Medewerkers in de administraties lijken overigens steeds 

min der waarde te hechten aan de formeel opgemaakte verschij

Figuur 2: aansluitingsvormen

>>
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Een tweede gevolg van het hinken op twee gedachten was dat 

metadata zowel in de database als in een onafhankelijk bestand 

apart van het informatieobject werden opgeslagen. Dit als extra 

waarborg voor als de database onverhoopt de geest zou geven. 

Echter, in de moderne en zeer dynamische praktijk van de 

admini straties wijzigen metadata zo vaak dat het opvragen van 

het bestand met de metadata, het herschrijven/aanvullen en 

weer opslaan ervan, zo veel processorkracht vergde dat dit de 

performance van het CDD+ negatief beïnvloedde. Deze functio

naliteit is om die reden verlaten. Als extra waarborg is een 

online back-up toegevoegd, zodat er onmiddellijk een back-up 

van de laatste metadata is.

De laatste grote upgrade betrof het stabiliseren en optimali

seren van de technologie onder de motorkap van het CDD+, 

waarbij tevens de grafische interface met de buitenwereld  

bij de tijd is gebracht.

Toekomst
De eerste tien jaar zijn nu achter de rug. Voor een edepot is 

dat zowel lang als kort; een kleine stap op een lange weg. 

Ondertussen is de virtuele wereld heel anders dan toen werd 

begonnen en ongetwijfeld is de wereld over nog eens tien jaar 

weer heel anders. Dat maakt de toekomst onzeker en (deels) 

onvoorspelbaar en daar wordt op ingespeeld. n

In een volgend artikel zal worden ingegaan op de wijze waarop 

vernieuwing van de archiveringsdienst op beheerste wijze 

wordt uitgevoerd en welke vernieuwingen op stapel staan. 

Alfred Stern n expert informatiehuishouding bij het Expertise- en 

Dienstencentrum Digitale Archivering (EDDA) van de Justitiële 

Informatiedienst

de informatie toebedeeld krijgt die nodig is voor de procesgang. 

Niet meer, maar ook niet minder (need to know). 

Subautorisatiemodel
Het CDD+ kende oorspronkelijk een subautorisatiemodel, dat 

was gebaseerd op een omgekeerde overerving van rechten 

op het opvragen van dossiers. Het subautorisatiemodel was 

zo geïmplementeerd dat de rechten van het organisatie 

(onderdeel) waar de medewerker werkt, werden geërfd en 

daarnaast konden ook apart rechten worden toegekend aan die 

medewerker. In dit model mocht iedereen alles zien, omdat de 

rechten uitsluitingsrechten betroffen. Het kwam erop neer dat 

bij ieder dossier meteen het recht op bepaalde functionaliteit 

moest worden vastgelegd. Door deze complexiteit was de kans 

op het maken van fouten groot. Bij een Afhankelijkheids en 

Kwetsbaarheidsanalyse werd de aanbeveling gegeven om  

dit (te) complexe model te herzien.Daarnaast was het ook 

slechts met een work around mogelijk om de classificatie  

en/of rubricering van dossiers en informatieobjecten (volgens 

VIRBI) in te regelen. 

Functiemodel
In plaats van het subautorisatiemodel is het functiemodel 

gekomen, dat zowel inzichtelijker was en ruimte bood voor 

classificatie en rubricering. Het functiemodel maakt gebruik van 

role based access control (RBAC) voor de functionaliteit die de 

individuele medewerker krijgt, en van attribute based access 

control (ABAC) voor de classificatie en/of rubricering en van 

de informatieobjecten en de toekenning aan medewerkers. 

Tot slot werd het need to knowprincipe strikt toegepast, zodat 

een medewerker nu niets te zien krijgt als er niet expliciet iets 

beschikbaar is gesteld.

Figuur 3: drietrapsraket (RBAC, ABAC, Beschikbaarstellen).

>>
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Archieven, archiefbeheer, 
archivarissen

Bert de Vries n Column

Als bestuur van KVAN/BRAIN zijn we bijna een jaar in functie 
en kijk ik naar de twee doelen die we hebben gedefinieerd. 
 
Zijn archieven papieren bestanden of zijn archieven vorm-
loos, ‘ongeacht de vorm’? Archieven zijn de neerslag van het 
handelen van een overheidsorgaan of particuliere persoon of 
organisatie. Vanuit deze definitie zijn archieven dus vormloos. 
Hoewel in de volksmond archieven altijd worden geassocieerd 
met oude papieren dossier en stukken, bestaan moderne 
archieven in het digitale tijdperk uit elektronische systemen 
met bits en bytes, nullen en enen die het werkproces onder-
steunen en vormgeven. 

Blijkbaar is deze veranderde uiterlijke vorm toch de reden om 
steeds minder te spreken over archiefbeheer en steeds vaker 
te spreken over informatiebeheer (het stadium van gegevens-
beheer zijn we blijkbaar al weer voorbij). 

KVAN/BRAIN pleit voor een informatiewet en een goede 
borging van de archieffunctie binnen overheidsorganen. De 
kwaliteit van de archieffunctie moet centraal staan. In een 
digitale werkomgeving betekent dit dat we deze archief-
functie opnieuw moeten  ontwerpen. ‘Archivering by design’ 
of ‘informatiebeheer by design’. Oude archivistische principes 
hebben niet afgedaan, maar moeten wel opnieuw handen en 
voeten krijgen zodat digitale informatie in tijd betrouwbaar, 
authentiek en toegankelijk blijft. 

Als de archieffunctie goed in een informatiesysteem is 
ingebouwd, dan is de beheersing van de informatie geborgd 
gedurende de hele levenscyclus van die informatie, van 
creatie tot erfgoed. Informatie achteraf bewerken, zoals bij 
papieren archieven met een inventaris als eindproduct, is 
niet meer aan de orde. Het is zelfs de vraag of we daar met 
digitale informatie nog in slagen. 

Het dwingt ons als archivarissen te specialiseren in informatie-
beheer en informatiemanagement. We worden informatie-
beheerders die onze archivistische principes en uitgangspunten 
gedurende de hele levenscyclus van informatie moeten zien toe 
te passen. We moeten een gesprekspartner zijn voor bestuur en 
administratie en  voor ontwerpers van informatiesystemen. 

We zullen onze expertise moeten ontwikkelen en moeten 
bijhouden. Onze opleidingen moeten aanpassen. Voor 
sommigen zal een specialisme blijven het oude erfgoed te 
beheren en beschikbaar te stellen, voor nieuwe generaties  
moeten de competenties zich richten op digitaal beheer en 
toegankelijkheid van informatie. 

Archieven, archiefbeheer, archivarissen. 
Informatie, informatiebeheer, archivarissen. n

Bert de Vries n voorzitter KVAN/BRAIN.

 

Bert de Vries.



Alles heeft waarde. Het is maar net van welke 

kant je het bekijkt. Dat kan economisch, historisch, 

financieel en ook emotioneel zijn. Om die waarde 

te beschermen of te herstellen zijn wij er. 
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Mirjam Schaap n Hotspots  

Lieve burgemeester  
‘Lieve burgemeester, bedankt dat u zo goed onze stad heeft beschermd en verzorgd. We blijven lief en 

aardig en trots op ons mooie Amsterdam’, schreven twee kinderen, mede namens Sjakie hun kat, aan 

Eberhard van der Laan toen hij op 18 september 2017 zijn werk als burgemeester van Amsterdam moest 

neerleggen. De ziekte en het overlijden van Van der Laan, of beter gezegd alle emoties die dit heeft 

losgemaakt, is dan ook benoemd als een van de Amsterdamse hotspots over 2017.

week alle tweets geharvest op basis van een aantal veelgebruikte 

hashtags en steekwoorden. Die selectie is lastig. Het zou heel 

handig zijn als iedereen consequent dezelfde hashtag gebruikt, 

maar zo werkt het niet. De verschillende harvests leveren even 

zovele databases op met veel overlappende tweets. De tweets zijn 

geharvest met het programma TAGS. Tevens is met behulp van de 

tool Webrecorder de tweet van de gemeente gearchiveerd waarin 

het overlijden bekend is gemaakt, met alle reacties op die tweet. 

Webrecorder geeft een meer live beleving van Twitter (je maakt in 

feite een opname van de Twitterfeed), terwijl TAGS een database 

zonder bijvoorbeeld de afbeeldingen oplevert die handiger is voor 

(grootschalig) (tekst)onderzoek.

Wat verzamelen we nog meer? En wat niet? Hoe maken we het 

verzamelde materiaal op zo’n manier toegankelijk dat we niet 

alleen de nagedachtenis, maar ook het archief levend houden? 

Allemaal vragen die nog spelen en bij volgende hotspots – en in 

deze rubriek – ongetwijfeld terugkomen. Voor nu: zorg goed voor 

onze stad en voor elkaar! n

Mirjam Schaap n redacteur Archievenblad, medewerker actieve 

acquisitie en ontsluiting (digitale) particuliere archieven bij het 

Stadsarchief Amsterdam.

Hoe kies je een hotspot? Het Stadsarchief Amsterdam heeft een 

actieve en coördinerende rol op zich genomen bij het opstellen van 

de lokale hotspotmonitor. Reden is dat de hotspot al eerder was 

opgenomen in het nieuwe acquisitiebeleid, toen nog in spe, inmid

dels gepubliceerd op onze website. Actieve acquisitie en het vroeg

tijdig signaleren van actoren/archieven via trends en hotspots is 

een van de vernieuwingen en speerpunten van dat nieuwe beleid. 

Wanneer is een hotspot een hotspot?
De hotspots worden benoemd door een commissie van drie 

experts vanuit de gemeente, drie experts vanuit de samenleving, 

en een lid vanuit het Stadsarchief. Tijdens de eerste bijeenkomst 

werd vanuit het Stadsarchief een introductie gegeven op de 

hotspotmonitor als onderdeel van het acquisitiebeleid, gevolgd 

door een brainstorm. Dit ging direct goed los: de leden waren zeer 

enthousiast en betrokken en hadden zich duidelijk voorbereid. 

Aan het eind van de bijeenkomst hadden we een longlist van 

19 mogelijke hotspots en een top drie van favoriete hotspots. 

Vanuit het Stadsarchief zijn de hotspots vervolgens uitgewerkt en 

aan de criteria uit ons beleid getoetst. Dat was niet eenvoudig. 

Het ‘SMART’ toepassen van de criteria bleek erg lastig, zo niet 

onmogelijk. Uiteindelijk kwamen we er min of meer op uit, dat 

als iedereen het een hotspot vindt, het ook een hotspot is. Onze 

bevindingen hebben we tijdens een tweede bijeenkomst aan de 

commissie gepresenteerd, waarna de drie definitieve hotspots 

over 2017 zijn gekozen (in verband met de haalbaarheid hebben 

we vooraf een maximum van drie hotspots per jaar bepaald). Niet 

verrassend dus, waren het precies dezelfde hotspots die tijdens de 

eerste bijeenkomst als top drie waren aangewezen.

Verzamelen en harvesten
Inmiddels hadden we – nog voordat het overlijden van Eberhard 

van der Laan op 5 oktober 2017 als hotspot was benoemd – al heel 

wat materiaal verzameld. Met sommige stukken kun je eenvoudig 

niet wachten: de brieven en kaarten die voor de ambtswoning 

zijn neergelegd, het online en offline condoleanceregister en 

bijvoorbeeld tweets. Van de tweets zijn over een periode van een 

Kaartje uit de collectie ‘ziekte en overlijden Eberhard van der Laan’.
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Uitgelezen

De hoofdstukken over leescultuur vormen een interessante 

tegenhanger van de hoofdstukken die focussen op het individu

ele boek of zelfs de bladspiegel van een bepaald folium. Kwakkel 

legt uit hoe verschillende genres boeken gebruikt werden, hoe 

dit zijn weerslag had op vorm en productie van de werken en hoe 

dit de onderzoeker kan helpen zijn studieobject in een historische 

context te plaatsen. Zo was in middeleeuwse studieboeken veel 

lege ruimte in de marge gelaten om het noteren van aanteke

ningen mogelijk te maken en bevatten religieuze werken die 

gebruikt werden in de eredienst relatief veel tussenkopjes, 

onderscheidend kleurgebruik in gebruikte inkt en een relatief 

grote, makkelijk leesbare letter.

Wijzende handjes
Ook erg interessant zijn de secties over hulpmiddelen bij het 

lezen, waarin Kwakkel de verscheidene soorten gebruikte 

boeken leggers behandelt, en natuurlijk de maniculae (ev. 

manicula), de wijzende handjes in de marge van de tekst die 

de lezer attenderen op een belangrijke passage. Je ziet ze in 

het tegenwoordige straatbeeld nog terug op de drukknop voor 

fietsers bij een stoplicht. Daar steken de door ons gehanteerde 

pijltjes en markeringen maar bleek bij af. Het is interessant dat 

hoewel de vorm van bepaalde manieren van boekgebruik in de 

loop der eeuwen is veranderd, de essentie veelal hetzelfde is 

gebleven, bijvoorbeeld in het geval van maniculae.

Dit beklijvende inzicht vormt samen met de weelde aan informatie 

over middeleeuwse boekcultuur en productie en de vele prachtige 

illustraties de grootste aanbeveling deze publicatie te gaan lezen. 

Iedere archivaris en historicus kan er zijn voordeel mee doen. n

Wouter van Dijk n collectiebeheerder bij het RHC Vecht & Venen.

Erik Kwakkel, Books before print

Arc Humanities Press/Amsterdam University Press (Leeds/

Amsterdam 2018), ISBN 9781942401612, 282 pp., € 105,00 

(hardback) / €  34,50 (paperback)

De studie naar middeleeuwse boekcultuur zit de laatste jaren in 

de lift. Behalve in het wetenschappelijk bedrijf wint de studie naar 

middeleeuwse en vroegmoderne handschrift en boekcultuur ook 

steeds meer aan populariteit buiten de academische wereld. In 

verschillende studies geschiedenis van universiteiten in binnen 

en buitenland is sinds jaren een specialisatie mogelijk in de rich

ting van boekgeschiedenis. Het ontbrak handschriftenexpert en 

boekhistoricus Erik Kwakkel als docent aan verscheidene van deze 

opleidingen echter aan een bondig handboek dat kon dienen als 

introductie op deze tak van de geschiedwetenschap die ook archi

varissen veel te bieden heeft. Vandaar dat hij besloot een derge

lijke publicatie dan maar zelf te schrijven. Het resultaat is Books 

before print geworden. Een overzichtswerk dat veel facetten van 

de studie naar handschriften en boekcultuur, specifiek maar niet 

uitsluitend gericht op de middeleeuwen, behandelt.

Paleografie
Het boek is verdeeld in vijf delen, waarbij eerst het produceren 

van het boek zelf aan de orde komt, en daarna ook de lees en 

boekcultuur van de middeleeuwen onderzocht wordt. Daar 

maakten de boeken per slot van rekening onderdeel van uit. Bij 

het bestuderen van een middeleeuws handschrift heb je met vele 

moeilijkheden te maken. Zo is het schrifttype op zichzelf al een 

uitdaging om te ontcijferen, maar kan dat je ook veel vertellen 

over de periode waarin de te onderzoeken tekst geschreven is.  

Er werd veelvuldig gebruikgemaakt van afkortingen, die je ook 

moet zien op te lossen wil je de tekst begrijpen. Paleografie is dus 

een onmisbaar onderdeel in de studie naar middeleeuwse boeken.

De diepte in
Onderzoek naar handschriften gaat echter verder dan enkel 

de vraag: wat staat daer? Het gebruikte materiaal, aanwezige 

decoraties, de opbouw van een boek en aanwezige marges 

en aantekeningen kunnen de onderzoeker stuk voor stuk wat 

vertellen over de functie die dat boek, of het overgeleverde 

fragment, ooit gehad heeft. Gezien het feit dat overgeleverde 

boeken stuk voor stuk honderden jaren oud zijn en al vele levens 

geleefd hebben, is aan de hand van aantekeningen in de marges 

of voor en achterin het boek soms ook te achterhalen wat het 

boek door de eeuwen heen heeft meegemaakt.
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Onno Kleyn en Charlotte Kleyn, Luilekkerland. 400 jaar 
koken in Nederland

Amsterdam University Press (Amsterdam 2018), ISBN 

9789462987395, 288 pagina’s, € 26,99.

Voor het boek Luilekkerland hebben vader en dochter Kleyn 

gebruikgemaakt van een historische collectie kookboeken uit 

de bijzondere collecties van de Universiteit van Amsterdam. In 

deze collectie zijn maar liefst twintigduizend boeken over eten 

en drinken te vinden. Het gaat dan om boeken over bijvoorbeeld 

etiquette, menuleer, tafelschikking, voedingsleer, huishoudleer, 

restaurant en hotelwezen. Zeker tienduizend hiervan zijn 

receptenboeken, waarvan vele met medische recepten. De 

universiteit is pas vrij recent gestart met het gericht verzamelen 

van boeken rond voeding. Dit kwam pas echt op gang sinds de 

schenking van de bibliotheek van het Voorlichtingsbureau voor 

de Voeding in 1996 en een dertigtal kookboeken uit de collectie 

Johan Landwehr in 1997. Waar de studie van de geschiedenis 

van de voeding een paar decennia geleden een ondergeschoven 

kindje was, is de belangstelling tegenwoordig enorm en is het 

zelfs een serieuze wetenschap geworden met veel onderzoek 

naar onze kennis van de gastronomie.

Geschiedenis van het kookboek
Luilekkerland is een boek over kookboeken en hoewel je spelen

derwijs een inkijkje krijgt in de vaderlandse culinaire geschie

denis, geeft dit boek er zeker geen compleet beeld van. Het boek 

gaat immers over kookboeken en die geven vooral inzicht in de 

culinaire gewoonten van de welgestelden in vroegere eeuwen. 

In de loop van de zeventiende eeuw ontstonden boeken van 

koks voor amateurs en pas in de twintigste eeuw boeken van 

amateurs tot amateurs. Opvallend is dat de vroegere recepten 

niet zozeer recepten waren, maar meer ideeën ver zamelingen en 

geheugensteuntjes van koks voor collegakoks. Dat betekent dat 

bereidingstijden en hoeveelheden vaak ontbreken. De instructies 

starten pas in de zeventiende eeuw en komen pas echt op gang 

in de twintigste eeuw. De verschillende overgeleverde kookboek

beschrijvingen zijn onderverdeeld in diverse thema’s om als lezer 

een soort houvast te hebben in deze culinaire ontdekkingstocht. 

Zo beschrijven de auteurs, vader en dochter Kleij, in het woord 

vooraf ook terecht over het boek:

‘Het is een pleziervaart, een boottocht door de smakelijke 

eigenaardigheden van de kokerij. Vandaar de titel (…) naar het 

Luilekkerland dat een bibliotheek vol oude kookboeken is’ (p. 8).

Van eskimosoep tot negervla
In Luilekkerland worden diverse kookboeken door de eeuwen 

heen behandeld. Naast de kookboeken zoals we die gewend 

zijn, zie je in de zestiende en zeventiende eeuw ook veel 

medische recepten voor zieken en zwakken. Voor de gewone 

man ontstonden in de twintigste eeuw diverse receptenboekjes 

zoals Lekker koken voor weinig geld. Honderd goedkope 

recepten (1934). Hierin lees je over veel voedzame grondstoffen 

zoals peulvruchten, rijst en aardappelen. Het is een boekje dat 

in crisistijd is geschreven, niet in oorlogstijd. Toch kun je het 

boekje niet politiek correct noemen. Zo vind je ook recepten 

voor eskimosoep en negervla en wordt ook genoemd hoe je een 

Mussolinischotel kunt maken van macaroni of spaghetti met 

boter, geklopt ei, schijven tomaat, kaas en paneermeel.

Thema’s
De diverse kookboeken zijn in Luilekkerland onderverdeeld in 

thema’s als zuivel, presentatie, pudding, gezondheid, vet en 

etiquette. Naast smakelijke verhalen bevat het boek ook talrijke 

leuke illustraties uit de kookboeken van diverse eeuwen. En waar 

het boek naar meer smaakt, kun je het ook direct in de praktijk 

brengen doordat er een variëteit aan recepten is opgenomen. 

Zo kan je als lezer zelf ook historische recepten uitproberen in de 

keuken. Juist deze gekozen combinatie van achtergrondinformatie, 

receptuur en talrijke illustraties van de prachtig vormgegeven 

kaften van historische kookboeken, maar ook de – soms ietwat 

gedateerde – fotografie van gerechten in oude kookboeken 

maken dit boek tot een zeer lezenswaardig boek voor de culinaire 

liefhebber, maar ook voor de historisch geïnteresseerde. n

Vera Weterings n redacteur Archievenblad en medewerker evene-

menten bij CBG|Centrum voor familiegeschiedenis.
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Hoe ben je in het restauratiewezen terecht gekomen?
‘Na de middelbare school heb ik de lerarenopleiding gedaan. Ik 

wilde eigenlijk naar de kunstacademie, maar daar was ik niet 

getalenteerd genoeg voor. De lerarenopleiding teken en hand

vaardigheid was heel erg kunstgericht, de docenten vonden dat je 

in de praktijklessen kunst moest maken. Op mijn 23e ben ik afge

studeerd maar het waren de jaren 80: er was grote werkloosheid 

en ik kon geen baan vinden. Toen ben ik naar een beroepskeuze

markt geweest in de Lutmastraat. Daar zag ik dat er een opleiding 

was voor restauratoren. Dat vond ik geweldig! Als ik dat geweten 

had, dan had ik dat gelijk gedaan! Ik ben vervolgens bij een aantal 

musea en archieven gaan kijken om te zien welke richting ik op 

wilde in restauratieland. Zo kwam ik in Utrecht bij het Rijksarchief 

en wat ik daar in het depot zag, gaf mij echt een enorme kick. 

Al die charters en oude middeleeuwse stukken, dat maakte zo’n 

indruk op me. Ik dacht: onvoorstelbaar dat niemand dit kent!’

Wat was je eerste werkervaring?
‘Het was nog vrij lastig om op die opleiding te komen, want ze 

namen heel weinig mensen aan. Ik heb toen in Utrecht eerst nog 

vrijwilligerswerk gedaan op het restauratieatelier. De rijksarchivaris, 

Cees Dekker, was ook professor en gaf toen af en toe college. Dan 

vertelde hij over Karel de Grote en hoe hij handtekeningen zette. 

Dat vond ik mooi. Ik werd vervolgens aangenomen op de opleiding 

restauratoren in Amsterdam en tegelijkertijd was er een vacature in 
Haarlem op het Rijks archief. Daar kreeg ik een aanstelling voor drie 

Mirjam Schaap  n  Burgerlijke Stand 

Na 30 jaar archiefwezen maakt Janien Kemp, expert fysiek beheer bij Stadsarchief Amsterdam, de over-

stap naar het basisonderwijs. Vanaf volgend schooljaar staat ze als juf voor de klas in de Amsterdamse 

Bijlmer. Een gesprek over haar drijfveren, wat ze in haar lange carrière als restaurator allemaal bereikt 

heeft, wat de nabije toekomst brengt en wat de meeste indruk achterlaat.

dagen en in de twee resterende dagen moest ik de opleiding doen. 

Nadat ik de mboopleiding had afgerond, kreeg ik een fulltime 

aanstelling. Daarna heb ik ook de hbo gedaan. Ik heb twaalf jaar in 

Haarlem gewerkt. In die periode zijn ook mijn kinderen geboren. 

‘Ik wil wat 
betekenen voor 
de maatschappij’
In gesprek met Janien Kemp

Het team fysiek beheer na de verhuizing naar de Vijzelstraat (foto’s 

privéarchief). 
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Hoe verhoudt je wetenschappelijk onderzoek zich tot de 
praktijk?
‘Ik vind het wetenschappelijke niveau heel erg belangrijk. Het vak 

is echt gekomen vanuit een ambacht, maar ook het management, 

het collectiemanagement en het wetenschappelijk onderzoek 

zijn allemaal ingrediënten om je keuzes te kunnen maken. Als 

restaurator zie je heel veel. Je ziet al snel dat bijvoorbeeld dunne, 

getypte doorslagpapiertjes in een staande doos gaan uitzakken. 

Maar eer je erachter bent hoe je dat kunt overbrengen en hoe je 

een oplossing daarvoor kunt doorvoeren in de organisatie, daar 

heb je heel veel informatie voor nodig. Daarnaast ben ik nog een 

jaar gedetacheerd geweest naar Instituut Collectie Nederland, 

om voor fotoconservering een informatieblad te maken. Ik heb 

het altijd als heel waardevol ervaren om fotoconservering er als 

papier en boekrestaurator bij te kunnen doen.’

 

Welke vakontwikkelingen heb je de afgelopen jaren gezien? 
‘Restauratoren van stuksniveau – een conservator komt met een 

kapot archiefstuk naar het restauratieatelier met de vraag of we 

dat willen restaureren – zijn overgestapt naar collectiegerichte 

conserveringsvraagstukken. Die stap hebben de restauratoren, 

binnen de archiefwereld althans, wel gemaakt. Het is daarbij 

van belang dat je zelf in de depots gaat zien waar de noodzaak 

zit voor restauratie en conservering en dat je dat zelfstandig als 

afdeling naar het management brengt, dat je wel dienstbaar bent 

naar de organisatie, maar ook jouw specifieke kennis gebruikt. 

Door behoud, beheer en raadpleegbehoeften te wegen wordt 

de beste keuze voor restauratie gemaakt. Ook het Deltaplan 

voor Cultuurbehoud heeft grote invloed gehad op de archieven. 

In de jaren 90 hebben we bij de Rijksdienst grote achterstanden 

Ik ben mij al tijdens mijn opleiding gaan specialiseren in foto

conservering. Er was op dat gebied nog weinig in Nederland. 

Je had het Fotogenootschap, een hele mooie vereniging van 

fotoconservatoren van Nederland. Ik ging altijd naar de vergade

ringen en studiedagen toe en het viel me op dat er alleen maar 

conservatoren waren die heel veel wisten van conservering en 

restauratie van fotografie, en geen restauratoren. Wij waren 

echt boek en papierrestauratoren terwijl er wel behoefte aan 

was, want ook in Haarlem hadden we een Atlas met heel veel 

fotografie, dia’s, negatieven enzovoort.’

 

Wanneer heb je de overstap gemaakt naar Amsterdam?
‘In 2001 was er een vacature bij het Gemeentearchief 

Amsterdam voor hoofd van het restauratieatelier. Daar ben 

ik toen aangenomen. Restauratieatelier: het dekte de lading 

eigenlijk niet. Restaureren is in mijn beleving maar een klein 

onderdeel van wat je binnen een organisatie moet doen op het 

gebied van behoud. Er werkten destijds twee logistiek assis

tenten op het atelier die iets aan conservering deden. Dat heb 

ik toen uitgebouwd tot een echt team fysiek beheer. Ik vind het 

altijd heel belangrijk dat een restauratieatelier in de organisatie 

staat en dat je geen exclusief eilandje wordt waar het goed 

toeven is, maar dat je echt aanhaakt bij alle werkzaamheden die 

binnen een organisatie moeten gebeuren. Dat was wel een hele 

ontwikkeling. Eigenlijk onbewust, want als je achteraf terugkijkt 

dan denk je: o ja, zo is het wel gegaan. In de loop der jaren 

hebben we de tentoonstellingen en de bruiklenen geprofessio

naliseerd, evenals de conservering, de verpakkingsmaterialen 

en de verpakkingsinstructie, en dat ook uitgedragen naar alle 

afdelingen van het Stadsarchief en binnen de gemeente.’ >>

Het uitpakken van de beschimmelde briefjes die op de plaats van de moord 

op Theo van Gogh zijn neergelegd. 

Het restauratieatelier aan de Vijzelstraat.

Een aantal van de briefjes.
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boven je hoofd kan hangen. Dat heeft heel veel indruk gemaakt. 

Een ander mooi project was het inrichten van een permanente 

tentoonstelling van topstukken in de Schatkamer van het Stadsar

chief. Daar heb ik bijvoorbeeld samen met de Rijksdienst voor Cultu

reel Erfgoed uitgezocht wat het lichtbeleid moest zijn. Het mooie is: 

de organisatie wil iets, maar je wilt ook de stukken beschermen, je 

wilt ze niet ‘total loss’ achterlaten, dus hoe doe je dat dan?

Wat ik een hele grote uitdaging vond – of eigenlijk een hele mooie 

kans – was toen we als Stadsarchief in 2007 gingen verhuizen van 

de Amsteldijk naar De Bazel. We zijn toen alle depots doorgegaan 

en hebben een basisnorm bepaald voor wat er nodig is om al die 

objecten zonder schade te kunnen verhuizen. Er was een enorme 

deadline en er waren geen onbeperkte middelen. Het was heel 

mooi om dat samen te doen. Je merkt dan dat je met zo’n kleine 

groep zo veel kennis en drive ook. We hebben alles wat kon in 

dozen verpakt, ook alles wat op pallets stond en in vuilniszakken 

zat. Daar kwam uit voort dat we een kwaliteitsverbetering van 

de dozen hebben kunnen doorvoeren. Er werd altijd gezegd dat 

de blauwe dozen veel te duur waren, dat dat echt niet kon. Maar 

doordat wij toen zulke enorme hoeveelheden afnamen en een 

goed contact hadden met de leverancier, lag er op een gegeven 

moment een deal die helemaal niet zo veel duurder was. Nu is het 

alweer heel gewoon dat je de blauwe kwaliteit kiest. Dat gebeurt 

dan in alle drukte van zo’n inpakproject en achteraf denk je: wow, 

dat heeft wel een enorme impact gehad!’

Vind je het jammer dat je de volgende verhuizing naar het 
nieuwe depot in Amsterdam-Noord gaat missen?
(Lacht) ‘Ik vond het heel erg leuk om in de ideeënfase inbreng 

te mogen hebben. Ik ben er trots op de bandbreedte in de 

klimaatbeheersing, dat dat niet meer zo’n setpoint is van 18 

graden en 50% luchtvochtigheid. Het blijft 18 graden maximaal, 

maar in de winter mag het kouder zijn in de depots, wat beter is 

voor de stukken en voor het energieverbruik. Wat ook mooi is, is 

dat we een scheiding hebben kunnen aanbrengen in het beheer 

van stukken voor en na 1811 en standaardverpakkingen hebben 

kunnen doorvoeren. En dat we met barcodes gaan werken, daar 

ben ik ook héél blij om! Ik heb heel lang geroepen dat we deze 

kans moesten grijpen. De weg ernaartoe was lang om mensen 

te overtuigen, maar het is toch gelukt.’

ingehaald. Dat was heel erg belangrijk: alles inpakken en goede 

depots bouwen en zorgen voor een goede, preventieve conser

vering. Toen ik naar Amsterdam kwam, zag ik dat het Deltaplan 

aan Amsterdam grotendeels voorbijgegaan was. Daar zag ik 

nog al die bananendozen op pallets staan en zag ik dat er grote 
achterstan den waren, waar we nu nog mee zitten met Omega 

[een groot project van het Stadsarchief om twaalf kilometer 

achterstand weg te werken, MS]. Maar ik vond dat eigenlijk wel 

heel erg leuk, want dan is er wat te doen.’ (Lacht)

Welke projecten zijn je het meest bijgebleven?
‘Bijzonder vond ik bijvoorbeeld de briefjes die na de moord op 

Theo van Gogh in 2005 op straat zijn achtergelaten. Die brief

jes kwamen nat en lichtelijk beschimmeld bij ons binnen. Toen 

merkte ik wel hoe belangrijk dat was. Het was niet zozeer vak 

inhoudelijk uitdagend, maar het voelde heel erg mooi om een 

stukje bij te mogen dragen aan het behoud daarvan. 

En dan de instorting van het archief in Keulen. Ik ben daar samen 

met meer mensen gaan helpen en ik heb nog een potje met gruis 

waarop ‘Köln 2009’ staat… Dat vond ik laatst bij het opruimen. 

Wat moet ik ermee? Weggooien gaat me toch te ver. Ik vind het 

zo’n symbool van iets wat een enorme ramp geweest is en wat 

Voor de verhuizing: onverpakt archief in het 

depot op de Amsteldijk.

Na de verhuizing: de blauwe doos is inmiddels de standaard. Voorbeeld van een veel voorkomende 

kantoorkopie uit het onderzoek.

Uitleg geven op het restauratieatelier aan de Vrienden van het Stadsarchief

>>
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plan is het onderwijs in te gaan. Ik heb een week meegelopen 

op een school in de Bijlmer. Daar heb ik bewust voor gekozen, 

omdat ik dat een leuk en bijzonder stadsdeel vind en er leerach

terstanden zijn. Daar wil ik mijn steentje aan bijdragen. Ik heb 

voor die ‘crash course’ een assessment gehad, een capacitei

tentest, een persoonlijkheidstest en een paar dagen heel veel 

theorie. Ik werd dus helemaal ondergedompeld in die wereld en 

ik vond het alleen maar heel erg leuk. Dat was natuurlijk ook de 

bedoeling: dat je zelf een beetje doorkreeg waar je aan begon. 

(Lacht) De maandag erop moest ik een eindpresentatie geven 

en toen zeiden ze dat ze me geschikt vonden. Ik kreeg een brief 

thuis met: ‘Gefeliciteerd dat je voor het onderwijs gekozen hebt, 

dat vinden wij ook een heel goed idee!’ Dat vond ik een zeer 

motiverende zin. (Lacht)

Tot de zomervakantie ga ik een werkervaringstraject volgen op 

een basisschool in de Bijlmer. Het is de bedoeling dat ik heel 

snel ga meedoen en lessen overneem. Op diezelfde school ga 

ik vanaf augustus voor de klas staan als docent in opleiding, 

gecombineerd met een dag in de week de pabo. Ik heb wel 

gemerkt dat het echt een vak is dat je moet leren. Voor zo’n 

groep met behulp van de didactiek een verhaal voorbereiden 

met een kop, een midden en een staart, dat lukt allemaal wel, 

maar dan moet je het ook nog doen. En dan nog al die kinder

tjes die van alles willen en doen. Je moet voortdurend duidelijk 

zijn. Ook moet je weten hoe je zo’n klas moet managen en hoe 

je ook af en toe je rust kunt vinden. Dan zal iedereen zelf

standig wat moeten gaan doen. Zulke dingen moet ik allemaal 

gaan ontdekken.’ n

Noot 
1. https://www.metamorfoze.nl/kennisonderzoek/kennisblog/

onderzoeknaarhetmaterieelvervalvankantoorkopieën

Mirjam Schaap n redacteur Archievenblad, medewerker actieve 

acquisitie en ontsluiting (digitale) particuliere archieven bij het 

Stadsarchief Amsterdam.

Is er iets waarvan je het jammer vindt om dat nu uit 
handen te  geven?
‘Ja, ik heb de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de kantoor

kopieën. Het rapport is gepubliceerd op de website van Metamor

foze.1 Dat vind ik leuk om te doen en ook heel relevant. 48% van 

al onze inventarisnummers bestaat uit deze kopieën, dus dat is 

echt veel. Dat realiseer je je eigenlijk niet zo. En dan is er een 

symposium en moet ik nee zeggen om daar te gaan spreken, dat 

vond ik wel slikken. Ik had het heel leuk gevonden om dat onder

zoek nog te presenteren. 

Het lesgeven aan vakgenoten heb ik ook met heel veel plezier 

gedaan. Ik heb lesgegeven via het Instituut Collectie Nederland. 

Op universiteitsbibliotheken heb ik lessen gegeven over het 

omgaan met boeken en papier. Ik gaf ook van die inschrijf

cursussen. Daar kwamen allemaal mensen uit het hele land op 

af. Daar ben ik al vrij vroeg mee begonnen. De laatste jaren heb 

ik de module materiële zorg van de opleiding archiefassistent 

gedaan. Dat is toch wel ontzettend leuk, om zulke enthousiaste 

cursisten te hebben die allemaal uit de archiefwereld komen.’

 

Wat trekt je in het basisonderwijs?
‘Mijn belangrijkste drijfveer is volgens mij wel het nut en de nood

zaak van het werk. Ik dacht al een tijdje: ik wil er in mijn werk 

écht toe doen, ik wil wat betekenen voor de maatschappij, voor 

collega’s, wat dan ook. En dat is in het onderwijs natuurlijk echt 

heel erg nodig, de kranten staan er vol van. Waar ik goed bij gedij, 

is een beetje eigen verantwoor delijkheid en autonomie en dat zie 

ik in het onderwijs wel gebeuren. Van de zomer zag ik op intranet 

de website ‘Liever voor de klas’. Ik klikte die website aan en daar 

stond een heel verhaal over zijinstromers of mensen die nog half 

hun baan houden en half voor de klas gaan staan. Dat liet me niet 

meer los, dat leek me toch eigenlijk wel hartstikke leuk.’

 

Hoe gaat het omscholen in zijn werk?
‘In januari heb ik een week vrij genomen en een ‘crash course’ 

gedaan. Dat was heel intensief, samen met een groepje dat van 

fotobijschrift








