
Stappen terug, vooruit en opzij
Martin Berendse

Een paar weken geleden liet de redactie van META mij weten “gefascineerd naar mijn loopbaan 
te kijken” en vroeg me of ik hierover voor META een essay wilde schrijven. Gefascineerd… dat 
ben ik eigenlijk ook wel sinds ik vorig jaar het ambt van algemeen rijksarchivaris in Nederland 
heb verruild voor de directie van de OBA, de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Vandaar dit 
verhaal.

Mijn benoeming bij het Nationaal Archief kwam eind juni 2007 
tot stand. Een week later, op 7-7-2007 werd de spectaculaire 
nieuwe hoofdvestiging van de OBA geopend: één van de mooi-
ste gebouwen van Amsterdam en op dat moment de groot-
ste openbare bibliotheek van Europa. Een fantastische plek 
om te zijn. Omdat de Nederlandse Archiefwet voorschrijft dat 
de algemene rijksarchivaris moet beschikken over het diploma 
Archivistiek, werd ik voor de rest van dat jaar fulltime student 
bij de universiteit van Amsterdam. Een deel van die periode 
bracht ik door in de nieuwe Centrale OBA, waar ik zag hoe de 
Amsterdamse gemeenschap bezit nam van die indrukwekkende 

“tempel” 1. Ik heb die maanden behoorlijk veel gestudeerd in de 
OBA, maar vooral ook om me heen gekeken naar de bonte stoet 
van mensen die je er elke keer weer tegenkomt. Ik heb me in 
dat half jaar niet alleen voorbereid op het archiefexamen, maar 

— zonder het op dat moment te weten — ook op mijn huidige 
functie bij de OBA.

Mijn overstap in 2007 van de directie Kunsten van het minis-
terie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) naar het 
Nationaal Archief, kwam voor velen als een verrassing, maar 
voor mijzelf allerminst. In de Betuwe, de streek waar ik vandaan 
kom, lagen cultuurgeschiedenis en erfgoed voor mij evenzeer 
voor het oprapen als de eigentijdse kunsten. De gesloten, agra-
rische en veelal streng-protestantse Betuwse bevolking mengde 
zich in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw met een stroom 
‘immigranten’ uit de Randstad, waaronder heel veel kunstenaars. 
Ik bewoog me zowel tussen de oude als de nieuwe Betuwnaren 
en vond het een feest middenin die kleine clash of civilizations 
te zitten. Ik genoot evenveel van alle premières, try-outs en 
vernissages in de tot theaterzaal en galerie omgetoverde boe-
renschuren, als van de verhalen over mijn Betuwse familie en de 
oude streekgeschiedenis. Wat viel daar toen veel te beleven en 
te ontdekken. Toen ik naar utrecht ging om te studeren, was ik 
zowel van vaders als van moeders kant de eerste nakomeling 
die de rivier over trok om een wetenschappelijke opleiding te 
gaan volgen. Een kind van klimmers op de sociaal-economische 
ladder, dat weer een stukje verder klom.

Tijdens mijn studie kwam ik in de theaterwereld terecht, zette 
met een groep vrienden het Festival a/d Werf op en ging daarna 
naar Theater Netwerk Nederland, de opvolger van het zoge-
naamde ‘Shaffy circuit’, dat vernieuwend theater uit Nederland 
en Vlaanderen aan meer speelbeurten en een groter publiek 
hielp. In 1996 maakte ik de overstap van het zogenaamde ‘mar-
getheater’ naar het grote toneel en werd zakelijk directeur van 
het RO Theater, het stadsgezelschap van Rotterdam. In die toen 
al zeer multiculturele stad trof ik opnieuw ‘botsende beschavin-
gen’, waarop het gezelschap voorzichtig probeerde in te spelen 
door vernieuwing van het repertoire en de educatieve program-
mering. De nieuwkomers die we daarmee toen probeerden te 
bereiken trof je niet of nauwelijks in de theaterzalen, maar al 
wel in de Rotterdamse Openbare Bibliotheek, toen al een brede 
publieksvoorziening voor de hele stad. Ik kan me nog herinneren 
dat ik daar met veel bewondering naar keek.

Niet lang daarna vertrok ik naar het ministerie van OCW. Ik heb 
me daar ingezet voor een vitaal en open kunstbestel en voor 
een grotere betrokkenheid van de verschillende leeftijds- en 
bevolkingsgroepen in Nederland bij kunst en cultuur. Er werd 
in die jaren door de nationale overheid, de provincies en de 
steden extra geïnvesteerd in de culturele infrastructuur. In cul-
turele diversiteit, in de vernieuwing van het bibliotheek-, archief- 
en museumbestel, in cultuureducatie en in productiehuizen en 
presentatiecentra die ruimte moesten bieden aan de nieuwe 
generatie kunstenaars. 

Na bijna tien jaar beleid en politieke advisering wilde ik weer 
terug naar te praktijk. En zo kwam ik — althans dat dacht ik — 
terecht in de wereld van de geschiedenis en het culturele erf-
goed, die andere fascinatie uit mijn jeugd. Het leek me een extra 
uitdaging dat het Nationaal Archief nog veel meer is dan één 
van de belangrijkste schatkamers van de Nederlandse geschie-
denis. Het instituut heeft niet alleen een geweldige historische 
archiefcollectie, maar ook een functie als waarborg voor het 
democratische recht op informatie van alle burgers, als hoek-
steen van een deugdelijke overheidsadministratie en als ken-
niscentrum voor de gehele archiefsector. 

VOOR- EN ACHTERDEUR
Mijn start bij het Nationaal Archief was geen gemakkelijke. In de 
voorafgaande tien jaren was de voormalige Rijksarchiefdienst 
ontmanteld door de verzelfstandiging van alle ‘rijksarchieven in 
de provincies’ en van de wettelijke functie om toezicht te hou-
den op deugdelijke archiefvorming bij de overheid. De organisa-
tie was hierdoor tot ongeveer 40 procent van de oorspronkelijke 
omvang gekrompen. De verbinding met de eigentijdse praktijk 

“BIJ DE OBA KOMT VOOR MIJ ALLES 
SAMEN WAARMEE IK ME TOT NU TOE 
HEB BEzIGGEHOUDEN EN WAAR IK IN 
GELOOF.”
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op het gebied van records management bij de ministeries en 
andere overheidsorganen was minimaal en het ontbrak aan mid-
delen om de stap naar het digitale domein te zetten door een 
volwaardige e-Depot voorziening in bedrijf te nemen. Vlak voor 
mijn aankomst had het Nationaal Archief een nieuwe bezui-
nigingsopdracht van nog een keer 10 procent van het totale 
budget gekregen. Er werd behoorlijke druk door onze politieke 
bazen en de archiefgemeenschap op het Nationaal Archief en 
mijzelf uitgeoefend om te kiezen tussen een ‘erfgoed’- of een 
‘informatie/administratie’-profiel. 

Wat ik bij het Nationaal Archief heb geleerd, is dat kiezen voor 
een enkelvoudige kerntaak niet altijd de oplossing is. Ons nog 
verder concentreren op de erfgoedtaak zou er toe hebben 
geleid dat de verbinding met de overheidsadministratie geheel 
zou verdwijnen en we daardoor op een dood spoor terecht zou-
den komen. De keuze voor een exclusieve focus op de admini-
stratieve taak, zou betekenen dat onderzoekers en burgers van 
Nederland niet of nauwelijks meer terecht zouden kunnen bij 
het Nationaal Archief, dat dan onzichtbaar en irrelevant voor 
de samenleving zou zijn geworden. Het voelde als de keus tus-
sen het sluiten van de achterdeur, waarlangs de verbinding met 
de eigentijdse archiefvorming tot stand komt, of de voordeur, 
waardoor het publiek en de onderzoekers naar binnenkomen 
om de archieven te beleven en te gebruiken. 

Weer stond Hercules op de tweesprong 2. In plaats van te kie-
zen heb ik me er juist voor ingezet om dat niet te doen en te 
streven naar een breed en volwaardig takenpakket waarbij het 
Nationaal Archief zowel kennispartner en dienstenverlener voor 
het (digitale) archiefvak, als onderzoeks- en publiekscentrum 
zou kunnen blijven. Na een mislukte fusie met de Koninklijke 
Bibliotheek 3, moest het Nationaal Archief daarvoor op eigen 

kracht een toekomstplan ontwikkelen. In het Toekomstplan 
2013-2016 Van Collectiebeheerder naar Informatieprofessional 
hebben we de keuze voor het brede takenpakket verder uitge-
werkt, met alle consequenties van dien.

Het toekomstplan liet geen misverstand bestaan over de gevol-
gen: minder gedetailleerde inventarissen, minimaliseren van het 
restauratiewerk, minder inhoudelijke medewerkers op de studie-
zaal, meer digitale beschikbaarstelling, minder depotbewegin-
gen, minder inzet van medewerkers voor individuele advisering 
van onderzoekers en meer voor online te publiceren handleidin-
gen. Het plan was voor de nieuwe minister aanleiding extra mid-
delen beschikbaar te stellen voor het investeringsprogramma 
‘Digitale Taken Rijksarchieven’. So far, so good. 

Voor de eigen medewerkers waren de hierboven aangehaalde 
mededelingen uit het toekomstplan minder prettig, omdat 
de organisatie hiermee in feite afstand nam van de klassieke 
archivaris: de bevlogen, betrokken, bijna alwetende adviseur 
en begeleider van menig belangwekkend historisch onderzoek 
en de consciëntieuze inventarisator van het oude archief. Het 
was de enige manier om de nieuwe, brede taakopvatting daad-
werkelijk in te vullen. Ik heb veel van mijn tijd besteed aan het 
gesprek met onze medewerkers over de benodigde beweging 
van de archivaris-oude-stijl (collectiebeheerder) naar de archi-
varis-nieuwe-stijl (informatieprofessional). Ik heb die beweging 
vaak een stapje terug en een stapje opzij in de informatieketen 
genoemd. De stap terug is de stap naar het begin (upstream) 
van de keten, waar archivarissen hun invloed kunnen aanwenden 
om de waardering en ontsluiting van de informatie mogelijk te 
maken. De stap opzij is de stap die veel meer ruimte geeft aan 
samenwerkingspartners uit de wetenschap, het maatschappe-
lijke leven en zelfs commerciële partijen om gebruik te maken 
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van de ruwe data, deze zelf toegankelijk te maken en te ver-
werken in nieuwe producten en diensten. Zo wordt de archief-
dienst minder leverancier van ‘eindproducten’ en veel meer van 
‘halffabricaten’ waarop samenwerkingspartners voortbouwen. 
Dat alles vormde een grote omslag die veel collega’s al aan 
het maken waren, maar die ze diep in hun hart nog best moei-
lijk vonden. Heel voorstelbaar. Zelf doen is immers mooier dan 
laten doen. Ik was graag nog een paar jaar doorgegaan bij het 
Nationaal Archief, om samen met de collega’s de benodigde 
stappen terug en opzij te maken. Totdat begin 2014 het bericht 
kwam dat de OBA, wegens pensionering van de huidige direc-
teur, op zoek was naar een nieuwe. Dit leek me de enige kans 
om ooit nog eens de leiding van die geweldige organisatie op 
me te nemen en zo kwam het dat ik me kandideerde voor deze 
droombaan in Amsterdam. 

THUISKOMST
Bij de OBA komt voor mij alles samen waarmee ik me tot nu 
toe heb beziggehouden en waar ik in geloof. Waar ik de functie 
van het Nationaal Archief als publiekscentrum — als gevolg van 

de brede opdracht — naar mijn zin eigenlijk te klein moest hou-
den, zag ik bij de OBA (de best bezochte publieksinstelling van 
Amsterdam) juist enorme mogelijkheden op dat gebied. Waar 
digitalisering voor de medewerkers van het Nationaal Archief 
juist een stap opzij en een stap terug betekenden, lijkt die voor 
een grootstedelijke basisvoorziening als de OBA juist een grote 
stap voorwaarts in de informatieketen in te houden. 

Op veel plaatsen in Nederland is in de voorgaande jaren behoor-
lijk bezuinigd op de openbare bibliotheekvoorziening, onder het 
motto dat “je voor boeken lenen en lezen tegenwoordig gewoon 
thuis kunt blijven en alles online kunt regelen”, maar dat is een 
forse miskenning van de educatieve, culturele en sociale rol 
die bibliotheken in de samenleving spelen. 4 Het is zo ongeveer 
nog de enige plaats waar jong en oud, rijk en arm, ongeacht 
hun sociale, economische en culturele achtergrond samenko-
men. Juist in het digitale tijdperk zijn lezen, leren en inspire-
ren geen individuele, maar sociale activiteiten, die worden 
mogelijk gemaakt door openbare bibliotheken. In Amsterdam 
beschikt de OBA over een grote centrale bibliotheek in het oude 
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1 Op verzoek van de OBA maakte 

dichter Mustafa Stitou een lofdicht 

op de nieuwe Centrale OBA, waarin 

hij de bibliotheek vergelijkt met een 

tempel. Het gedicht is te lezen in de 

centrale ontvangsthal en is tevens 

het titelgedicht van zijn nieuwe 

dichtbundel Tempel (Amsterdam, 

De Bezige Bij, 2013).

2 Tijdens de 60ste verjaardag van 

de Koninklijke Vereniging van 

Archivarissen in Nederland, sprak 

één van mijn illustere voorgangers 

een feestrede uit waarin hij de archi-

varis omschreef als een Hercules, 

die de verlokkingen van de bestu-

dering van het oud-archief moet 

weerstaan om zich juist te kunnen 

richten op de eigentijdse archiefvor-

ming (D.P.M. Graswinckel, ‘Hercules 

op de tweesprong?’, Nederlands 

Archievenblad 55, jaargang 1950-

1951, pp. 107-116)

3 Zie hiervoor o.a. het in META 

(2013/4) verschenen artikel van col-

lega Charles Noordam.

4 Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet 

Stelsel Openbare Bibliotheken in 

Nederland in werking getreden. 

Hierin worden als kernfuncties van 

een openbare bibliotheekvoorzie-

ning genoemd: ter beschikking stel-

len van kennis en informatie; bieden 

van mogelijkheden tot ontwikkeling 

en educatie; bevorderen van lezen 

en het laten kennis maken met lite-

ratuur; organiseren van ontmoeting 

en debat en laten kennis maken met 

kunst en cultuur.

5 Met motto “Van collectie naar con-

nectie” is ontleend aan het Rapport 

“Bibliotheek van de toekomst, 

knooppunt voor kennis, contact en 

cultuur”, SIOB, Den Haag, januari 

2014.

stadscentrum en vijfentwintig nevenvestigingen in alle wijken, 
die samen meer dan 10.000 bezoekers per dag trekken. 

‘Samen voor heel Amsterdam’ heet het nieuwe beleidsplan 
dat ik eind vorig jaar mocht presenteren. Het kwam tot stand 
dankzij de inzet en ideeën van heel veel OBA-medewerkers. 
In dit nieuwe beleidsplan heeft de OBA aangekondigd veel 
meer ruimte voor de taken op het gebied van educatie, (cultu-
rele) programmering en online toegang tot informatie te willen 
maken door de klassieke bibliotheektaken efficiënter uit te gaan 
voeren. Inderdaad een stap naar voren in de informatieketen: 
dichter bij de verschillende doelgroepen die gebruik maken van 
onze voorzieningen en programma’s. Maar ook, net als bij het 
Nationaal Archief, een stap opzij, door veel meer samenwer-
kingsrelaties aan te gaan met de maatschappelijke en cultu-
rele instellingen in de stad. En daarmee ook een beweging van 
de bibliothecaris-oude-stijl (collectie) naar de bibliothecaris-
nieuwe-stijl (connectie). 5

Ik zie grote verschillen tussen de OBA en het Nationaal Archief, 
maar ook een hele treffende overeenkomst. Aan het begin van 
de 21e eeuw, de eeuw van de informatie, zijn de medewerkers 
van deze prachtige kennisinstituten hun klassieke rol opnieuw 
aan het invullen. Voor de archivaris betekent dit misschien een 
stapje terug in de informatieketen en een grotere betrokken-
heid bij het ontstaan en het goede beheer van de informa-
tiebronnen. Voor de bibliothecaris leidt het wellicht juist tot 
een stapje vooruit en een veel actievere betrokkenheid bij het 
gebruik daarvan in alle mogelijke vormen. Stapjes terug, opzij 
en vooruit in de informatieketen. Dat is wat de voorlieden van 
kennis- en informatie instituten in de komende tijd voor elkaar 
moeten zien te krijgen. De stap opzij is misschien nog wel de 
meest wezenlijke, want daardoor worden informatieprofessio-
nals echte samenwerkingspartners. Wat minder gericht op hun 
‘eigen’ instituties, collecties en specialisaties en wat meer op de 
mogelijkheden om, samen met hun partners, het bereik en de 
maatschappelijke betekenis daarvan spectaculair te vergroten. 

Amsterdam is met 178 nationaliteiten één van de meest inter-
nationale steden ter wereld, heeft een forse intellectuele en 
creatieve bovenlaag, maar een haast nog grotere onderlaag 
van kwetsbare groepen, laag opgeleiden en laaggeletterden. 
De OBA is opgericht om al die verschillende groepen ruimte 
voor persoonlijke ontwikkeling te bieden, vrije toegang tot alle 
denkbare kennisbronnen en hen te helpen daarin hun weg te 
vinden. Er valt, juist in een tijd waarin we worden overspoeld 
door kennis, cultuur en informatie, ongelofelijk veel te leren, te 
beleven en te ontdekken. Als je, zoals ik, op jonge leeftijd een 
beetje geluk hebt, kom je daarmee vanzelf in aanraking en vind 
je de plekken waar het gebeurt. In Amsterdam is de OBA zo’n 
plek, die ook nog eens actief op zoek gaat naar iedereen die 
er wat minder vanzelf tegenaan loopt, maar ook best een tree-
tje hoger zou willen klimmen. Daarom ben ik directeur van de 
OBA geworden en dat hoop ik nog een hele tijd te blijven. 
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