
Welkom!

Donderdag 23 juni 2022

Erfgoedevent RHCe



Programma

14.00 uur Inloop en vlaai.

14.15 uur Welkomstwoord Hendrik Noppen.

14.30 uur Spreker Ton Sliphorst met als onderwerp: onderzoek doen.

15.00 uur Samenwerking, door Tom van Slooten en Loes Heuvelmans.

15.30 uur Borrel en rondleiding in de depots.



Waar staat het RHCe
Hendrik Noppen, directeur / fungerend streekarchivaris



Wisselwerking en slagkracht
1. Wisselwerking: toenemende regionalisering en 

digitalisering.
2. Niet alleen informatiebeheer; ook maatschappelijke 

functie: regionaal erfgoed en cultuurhistorie.
3. En verder:

• Wens kabinet te komen tot krachtiger RHC’s.
• Invoering van een nieuwe Archiefwet (o.m. 

halvering van de overbrengingstermijn).
• Recente invoering van de Woo (verregaande 

eisen openbaarheid van informatie).

Raad van bestuur van Philips NV (1955)



Koers
Naast uitvoering van wettelijke taken: 
• Vergroten (digitale) raadpleegmogelijkheden voor gemeenten 

en burgers.
• Benadrukken maatschappelijke waarde historische gegevens.
• Bevorderen digitale samenwerking en standaardisatie in 

Zuidoost-Brabant.
• Verbindende rol tussen instellingen (heemkundekringen, 

genootschappen, musea).
• Openstellen van bronmateriaal (resources) van/voor wetenschap 

en industrie.
• Bevorderen maatschappelijke cohesie (inclusie en participatie) 

door vrijwilligersinzet.
• Implementeren innovaties in de koppeling tussen ICT en 

informatiebeheer in de regio.
• Toepassing van zowel toenemende privacy-eisen als de 

gewenste grotere transparantie.



Gegevens →
data →
informatie!

Uw geheugen = informatie

Maar ook:

• Alle besluiten van de overheid.
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Belang van bewaren van 
informatie
• Democratische controle / verantwoording.
• Context.
• Administratief belang.
• Rechtsstatelijkheid, gronden voor besluiten.
• Leerpunten voor de toekomst.
• Inzicht in ons erfgoed.



Samenwerking

Tom van Slooten en Loes Heuvelmans

Tussen erfgoedpartners en het RHCe



Erfgoedverenigingen 
– even divers als de Nederlander 

Aandachtsgebieden

• Bebouwingsgeschiedenis

• Genealogie

• Gebeurtenissen

• Thematisch (industrie en techniek)

• Verzamelen bronnen, documenteren –
(bewegend) beeld, 

• Bidprentjes (genealogische info en/of 
iconografie)

Tijdspanne

• ‘Vroege middeleeuwen tot heden’

• 19e - 20ste eeuw 

• Wederopbouwperiode 



1. ‘Beleefbaar’ maken historie (educatie)

Lokale monumenten, straat/wijknaamgeving, publicaties (blad, 

expo, rondleidingen, excursies, lezingen, online).

2. Reconstructies

Van gebeurtenissen, situaties (de bevolkingssamenstelling van 

de gemeente Veldhoven), bouwwerken in real life en/of virtueel 

(als hologram).

3. Invloed uitoefenen

Als influencer invloed uitoefenen op raden, terugbrengen / 

instandhouding landschapselementen, voorkomen sloop 

historische panden.

→Waarde vasthouden!

U bent meerwaarde voor ons 
erfgoed!



Voor wie?

• Stad

• Streek- en dorpsgenoot

• Toerist

• Student

• Scholier

• Bestuurder

• Raads- en commissielid

• Architect

• Journalist

• Nieuwe bewoner

• Lid van vereniging 

• En nog veel meer!



U!

Door wie?



Allerhande gelegenheidsformaties en steeds vaker 

de ‘crowd’ → crowdsourcing.

Met wie?



Het RHCe is rentmeester van historische informatie van:

• Overheid.

• Particulieren (bedrijven en instellingen).

• Collecties van foto- en videobeelden. In de vorm van documentatie, 

naslagwerken, manuscripten, aktes etc.

Het RHCe stelt deze beschikbaar*

• In de bezoekersruimte.

• Veelal online (web en scanning on demand).

*Voor zover wet- en regelgeving dat toestaan.

Authentieke historische informatie



De toegankelijkheid van bronnen
Materiële verzorging

Uitstekende bewaaromstandigheden:

• Depot voldoet aan wettelijke normen.

• Continue monitoring op schadelijke invloeden (schimmel, ongedierte).

• Verpakking (dozen, omslagen, hoesjes) vormt extra beschermlaag.

Een schimmeltest gaat als volgt:

• Bij het ophalen van archieven kijken we eerst of alles er op het oog goed uitziet.

• Daarna wordt het testkoffertje erbij gehaald. Hierin zitten ARA-kitjes (ontwikkeld 
door het Nationaal Archief in Den Haag) om de stukken te testen op 
archiefschimmel.

• De afgenomen samples worden in een stoofje gezet op 23 – 27 graden Celsius.

• Na tien dagen is te zien of er schimmel in de stukken zit.

→ Zo ja: dan blijven de stukken in quarantaine en worden ze vervolgens opgestuurd 
naar een gecertificeerd bedrijf in Etten-Leur. Door bestraling wordt de aanwezige 
schimmel gedood. Hierna worden de stukken pas in onze archiefbewaarplaats 
opgenomen.



De toegankelijkheid van bronnen
Inhoudelijke verzorging, door te:

• Ordenen (uitgangspunt is de oorspronkelijke ordening),

• Selecteren (op materiaal dat voor bewaring in aanmerking komt),

• Beschrijven,

• Waar van toepassing digitaliseren.



Toegankelijkheid

Eindresultaat archief/collectie is raadpleegbaar
Inventaris/plaatsingslijst/… en publicatie op www.archieven.nl en 
www.rhc-eindhoven.nl.

Mate van toegankelijkheid

Grofmazig - Fijnmazig

Collectie → doos → map/omslag → tab → stuk

Bij het vergroten/verfijnen van de raadpleegbaarheid hebben we de 
onmisbare hulp van:

• Individuele vrijwilligers.

• Erfgoed- en historische verenigingen.

• Bijdragen van individuele gemeente(n).

http://www.archieven.nl/
http://www.rhc-eindhoven.nl/


Voorbeelden van toegankelijk gemaakte collecties

Gemeenten

• Registers van de Burgerlijke Stand

(Bewegend) beeld

• Jozef van den Broek

• Collectie Heemkundekring Cranendonck

• Fotocollectie gemeente Asten

• Bewegend beeld Omroep Eindhoven

Particulier archief

• Klokkengieterij Petit & Fritsen

• Museum Kempenland





Hoe kunnen erfgoedpartners nog verder helpen?

Direct

• Signaleren particuliere collecties/archieven.

Indirect

• Gemeenten wijzen op documenteren gemeentelijke hotspots.

Voorbeelden 

1. Herculesramp (15-07-1996).

2. Noodweer Kempen 23-06-2016, enorme hagelschade 
(vandaag 6 jaar geleden!).

3. Oekraïne (vluchtelingenstroom, angst voor W03).

4. Problematische opvang vluchtelingen.

5. Hotspot in de maak: stikstofcrisis / boerenprotest.



Documenteren is belangrijk!

Steeds stellen we nieuwe/andere vragen over het (recente) 
verleden omdat onze veranderende samenleving daarom 
blijft vragen. 

Voorbeelden

• Over ons koloniale verleden / aandeel in de slavernij.

• Over onze omgang met joods bezit tijdens en na WO2.

• ….



Hoe kan het RHCe erfgoedpartners 
behulpzaam zijn?

• Beschikbaar stellen van apparatuur voor digitaliseren van materiaal.

• Plaatsing van gedigitaliseerd materiaal in E-depot en online beschikbaar 
stellen via www.rhc-eindhoven.nl en www.archieven.nl.

• Advies over archivistiek en digitalisering.

• Ruimte voor bijeenkomsten/tijdelijke presentaties.

• Publiciteit over onderzoeken van heemkundeverenigingen.

• Concrete voorstellen vernemen we graag!

http://www.rhc-eindhoven.nl/
http://www.archieven.nl/


Op naar het archief!


