
-1-

HANDLEIDING:

zo orden je het familiearchief

Carla van Beers



-2-

Tekst en concept: Carla van Beers 

Fotografie: Arine van der Steur, Carla van Beers

Eerste druk: mei 2018, historisch onderzoeksbureau De Huisdetective, Den Haag

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, 
fotokopie, microfilm, internet of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de auteur.



-3-

HANDLEIDING:

zo orden je het familiearchief

Carla van Beers



-4-



-5-

INHOUDSOPGAVE

Van berg papier naar archief .....................................................................................................7

Stap 1 – Oorsprong en toekomst .............................................................................................17

Stap 2 – Sorteren en selecteren...............................................................................................18

Stap 3 – Ordenen volgens onderwerp of verpakking ..............................................................21

Stap 4 – Verpakken van losse stukken.....................................................................................30

Stap 5 – Opschonen en herplaatsen ........................................................................................33

Stap 6 – Coderen en beschrijven van de stukken ....................................................................37

Stap 7 – Opbergen en openbaar maken ..................................................................................43

De archivaris ............................................................................................................................47

Veilig opbergen........................................................................................................................49

Een digitaal archief ..................................................................................................................51

Werkboek met opdrachten......................................................................................................53

Toelichting bij het beeldmateriaal ...........................................................................................57



-6-



-7-

Van berg papier naar archief 

Deze handleiding is bedoeld voor degenen orde willen scheppen in een berg papieren. Je 

wilt er voor zorgen dat je opgeborgen zaken ook weer terug kunt vinden, je hecht waarde 

aan de geschiedenis van een familie, je wilt de informatie aan volgende generaties 

doorgeven, een geheugensteun vormen, of een bijdrage leveren aan het collectieve 

geheugen van de samenleving. Het familiearchief is een onderdeel van de identiteit van je 

familie. Je geeft erfgoed een plaats door niet alleen aan het verleden te denken, maar vooral 

ook aan de toekomst… Kortom, je wilt verhalen delen en informatie toegankelijk maken voor 

familieleden, onderzoekers en belangstellenden.

 1

In de 20e eeuw is belangstelling voor familiearchieven enorm gegroeid, het archief werd als 

cultureel erfgoed ontdekt door antiquariaten en historici. Cultureel erfgoed is een term die is 

in de 19e eeuw is ontstaan. In deze handleiding worden de familiepapieren VAN SUCHTELEN 

VAN DE HAARE uit de collectie van  Antiquariaat Arine van der Steur (M13007 / Art. nr: 

49143) als voorbeeld genomen. Het bevat o.a. manuscripten, foto’s en krantenknipsels. 


