
 
 

Amsterdam, 29 januari 2021, 
 
 

Geachte directie, 
 
Als beroepsvereniging van historici en als opleidingscoördinatoren van de universitaire opleidingen 
geschiedenis, schrijven wij u deze brief. Wij willen onze groeiende zorg uiten over de (beperkte) toegang van 
archieven in Nederland. Hoewel wij de overheidsmaatregelen die getroffen worden om de Covid-19 crisis te 
beteugelen onderschrijven, zien wij momenteel grote knelpunten ontstaan bij historici, onderzoekers én 
studenten, vanwege de uiterst beperkte toegang tot historische bronnen. Master studenten kunnen niet 
afstuderen, promovendi niet promoveren én post-doc onderzoekers lopen grote vertragingen op, allen in 
een uiterst kwetsbare fase van hun professionele carrière. Dit heeft niet alleen consequenties voor de 
beroepsgroep van historici op korte termijn, maar zal ook op langere termijn maatschappelijke gevolgen 
hebben. Daarbij kunt u denken aan onderzoeksprojecten met een potentieel grote maatschappelijke impact 
of waar grote maatschappelijke vraag naar is, die nu geen resultaten kunnen leveren. 
 
Hoewel wij grote waardering hebben voor alle initiatieven die u als branche reeds heeft ontplooid,  
roepen wij u, als directies van de grotere archieven in Nederland, op om nog pro-actiever te opereren in het 
oplossen van dit grote probleem en het vereenvoudigen van de toegang tot primaire bronnen tijdens de 
periode van lockdown en in de tijd direct daarna.  
 
Concreet verzoeken wij u, om drie dingen te onderzoeken:   

1. Het prioriteren van professionals en studenten boven liefhebbers voor toegang tot de studiezalen; 
2. De mogelijkheid tot deponeren van archiefstukken bij andere (lokale) archiefdiensten, desnoods 

maar kort, zodat onderzoekers zelf foto’s kunnen maken van de benodigde stukken; 
3. Diensten om versneld én gratis of tegen laag tarief stukken te laten digitaliseren en online ter 

beschikking te stellen. 
 
Deze suggesties zijn niet uitputtend, u heeft zelf wellicht betere alternatieven. Maar wij zijn ervan overtuigd 
dat er in deze situatie iets moet gebeuren om ons gemeenschappelijke belang van het wetenschappelijk 
onderzoek naar de geschiedenis te waarborgen. Daarom sturen wij u dit teken van onze grote zorg. 
  
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 
 
 

Prof. dr. Henk te Velde 
Voorzitter van het bestuur  
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