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Ontdek gisteren, begrijp
vandaag. De Maand van
de Geschiedenis 2016

De Koninklijke
Verzamelingen: zichtbaar,
vindbaar, herkenbaar

Oktober is traditioneel de
Maand van de Geschiedenis,
dit jaar gewijd aan het thema
‘Grenzen’. Het Archievenblad
heeft dat thema omarmd en
als rode draad voor dit nummer
gekozen. Het thema is gekozen
door de organisatie van de
Maand van de Geschiedenis.
Het Archievenblad sprak met
Ellen Snoep van de
projectorganisatie.

Het Koninklijk Huisarchief
startte eind 2011 met een
traject genaamd ‘Koninklijk
Huisarchief van de toekomst’.
Het doel was een herijking van
de positie van de organisatie in
de moderne samenleving.
Sinds 2016 gaat de organisatie
verder onder een nieuwe naam:
Koninklijke Verzamelingen.

12
De grensoverschrijdende
archivaris
De archiefsector is voortdurend
in beweging. Nieuwe archivarissen treden toe, maar er
stappen ook mensen over naar
andere vakgebieden. Waar
komen deze voormalige
archivarissen terecht? En in
hoeverre gebruiken ze hun
archiefkennis en -ervaring dan
nog? Ofwel: eens archivaris,
altijd archivaris?

Redactie Archievenblad ■

Bernadine Ypma ■

Krista van Loon ■

42
‘Het archief verenigde
mijn interesse voor
geschiedenis en mijn
liefde voor boeken.’
In gesprek met Jeroen
Hillenga
Hij is geïnteresseerd in geschiedenis, heeft een liefde voor
boeken, maar vermaakt zich
ook uitstekend met een gitaar
op het podium. Jeroen Hillenga
is een man met vele interesses.
Een portret.
Fransien Smeets ■
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