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Nieuwsbrief IWI no 10: het documentenarchief 
 
 
Van de IWI-directeur 
Ons projectplan ‘De erfenis’ voorziet in afronding van Operatie Inhaalslag en in een Plan voor behoud 
en beheer van het Documentenarchief. Indertijd in Den Haag werd dat archief liefdevol bewaakt door 
Rob van Meerten. Zijn werk, het beschrijven van al die ongelijksoortige stukken die het IWI tamelijk 
gemakzuchtig ‘document’ beliefde te noemen, moest nu afgerond worden en in TMS opgenomen.  
 
Wat is een document? 
Zulke leuke discussies hadden we altijd als IWI-
medewerkers. Het verzamelen van een eigen 
collectie bracht ook fundamentele vragen met 
zich mee. Wat verzamelen we eigenlijk en 
waarom niet? Hoezo die deelcollecties en wat 
moet daar in? Of zoals Rob, bij voorkeur op 
maandagochtend vroeg, graag inzette: wat is 
een document? Want direct na het ‘zelf’ 
verzamelen, ontstaan de vragen naar het 
opbergen. Waar en hoe stoppen we de spullen 
weg, zodanig dat ze weer terug gevonden 
kunnen worden? Oftewel: hoe beschrijf je en 
ontsluit je de collectie?  
 

               
 

Is dit een document?  

 
Documentenarchief 
Over wat ‘echt’ een boek is, of een ‘Voorwerp’, 
of zelfs een ‘Document’ of een item voor het 
Geluidarchief, daarover kun je -uiteindelijk- best 
consensus bereiken. Maar over de grenzen  
 
 

van de deelcollecties?  En de grenzen binnen de 
deelcollecties? Moesten alle partituren het 
geluidarchief in of toch –als publicaties-  naar de 
Bibliotheek? Waren de hoezen van de (78-
toeren-) grammofoonplaten geen documenten? 
Moesten hoes en plaat dan gescheiden worden? 
En de achterkant van de losse foto’s en van 
sommige prentbriefkaarten, waren dat niet een 
soort dagboeken? Moesten ze dan wel in het 
Beeldarchief? Waarom niet bij de Documenten? 
Een Plan van Aanpak voor  de Documenten 
moest op al deze vragen een concreet antwoord 
geven.  
 
Plan van Aanpak 
En zo werd de deelcollectie Documenten verder 
opgesplitst in een apart Geluidarchief, in het CA 
(archieven van Indische organisaties), categorie 
O (publicaties in eigen beheer), in een aantal 
Collecties op Type (zoals paspoorten, diploma’s, 
rapporten, ambtelijke nota’s etc.) en een grote 
Collectie op Naam. Ze zijn geïnventariseerd en 
in TMS opgenomen. Uit de laatste twee wordt 
een object samengesteld dat door C-IT in Den 
Haag gedigitaliseerd zal worden. Vanaf najaar 
2010 wordt het aan de digitale collectie op de 
IWI-server toegevoegd, via www.IWIcollectie.nl 
bereikbaar voor publiek. De Collecties op Naam 
zijn ook de bron voor de rubriek ‘Aangespoeld’, 
die vanaf deze zomer groeit op www.iwi-nu.nl . 
Ze vormen daar een eregalerij van migranten en 
bieden een doorkijkje in de levensloop van onze 
collectiebouwers, en een directe toegang tot de 
IWI-collectie. Ook de IWI-medewerkers zullen in 
die rubriek worden opgenomen. Want wie ‘zelf’  
verzamelt en ‘zelf’ ontsluit, wil zich immers ‘zelf’ 
presenteren.                    [ES] 

http://www.iwicollectie.nl/
http://www.iwi-nu.nl/

