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WORKSHOP
ARCHIEFONDERZOEK 

Archiefonderzoek vormt vaak een frustrerende 
barrière: enerzijds het spannende en verwach- 
tingsvolle gevoel dat er zeker meer te vinden 
moet zijn over je onderwerp, maar aan de 
andere kant geen idee hoe, wat en waar… 

In de workshop Archiefonderzoek van Het 
Historisch Bedrijf neemt Erika Prins je bij  
de hand door dit labyrint. 

De workshop wordt gegeven in de kapittelzaal 
van de communitaire gemeenschap OZ100, 
een historische locatie en een oase van rust 
midden tussen de hectiek van het Amster-
damse wallengebied.   
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De workshop bestaat uit de volgende onderdelen die steeds aan  
de hand van voorbeelden worden uitgelegd.  

Formuleren van de onderzoeksvraag
•  Hoe vertaal je een onderzoeksvraag naar archiefonderzoek?
•  Waar begin je? Welke archieven zijn er, heb je nodig?
•  Onderzoeksgidsen om te gebruiken.
•  Wat wordt mijn strategie?

Zoekopdrachten, toegangs- en inventarisnummers, 
aanvragen van archieven
• Digitale inventarissen en gedigitaliseerde archieven.
•  De basis: mogelijkheden van de verschillende bevolkingsadministraties, 

adresboeken.
• Delpher.nl, Archieven.nl, WieWasWie?

Verwerken van de gegevens (‘lees maar, er staat niet wat  
er staat...’
• Praktische voorbeelden, handige tips en valkuilen.
•  Voorbeelden uit het Stadsarchief Amsterdam, Nationaal Archief 

(waaronder het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging en de 
oorlogsarchieven van het Nederlandse Rode Kruis) en het Nederlands 
Instituut voor Oorlogsdocumentatie.

•  Noteren van de vindplaats, bronvermelding, wel/niet notenapparaat, 
copyright.

•  Niet verdwalen, teleurstellingen en ‘doordenken’…

U kunt tijdens de workshop vragen stellen en u kunt ook vooraf vragen 
voorleggen via onderstaand mailadres. Er zal dan geprobeerd worden 
deze in de workshop in te passen. Naderhand is in een verslag alles  
na te lezen. 

Aanmelden en kosten
Locatie    Oudezijds Achterburgwal 100 (Kapittelzaal van de 

communitaire gemeenschap OZ100)
Datum   24 januari 2020 van 13 tot 17 uur
Aanmelding   via info@hethistorischbedrijf.nl
Kosten   € 75 (incl. BTW) per persoon, te voldoen uiterlijk  

17 januari 2020 op NL65INGB0654745552 t.n.v.  
F.L. Prins te Amsterdam
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