


Oud-Utrecht 1997. - Dl.70 Bij het afscheid van C. Dekker Interview/ na 35 jaar Utrecht pleidooi gehouden voor het doen vanwetenschappelijk onderzoek doorarchivarissen, het zogenaamdegrondslagonderzoek.Er werd betwijfeld of archivaris-sen zelfstandig onderzoek moes-ten doen. Dat heeft te maken metde twee stromingen in het ar-chiefwezen. De een legt de na-druk op het historisch-culturelewetenschappelijke aspect van hetarchief De ander ziet het archief-wezen als een verlengstuk van deadministratie. De administratievestroming heeft overigens gewon-nen, hoewel er nu langzamerhandeen soort tegenbeweginkje op gangis gekomen. Mijn hart zit bij dewetenschap en ik zie daar eengrote taak voor hel archiefwezen. Uw eigen wetenschappelijk werk kenteen aantal zwaartepunten: kerkelij-ke instellingen, historische geografieen paleografie. Institutionele geschiedenis wordtbijna niet meer gedoceerd, dusals je daar een beetje vanaf weet,is het fijn om er over te publice-ren. Mijn werk over Zuid Bever-land was institutioneel en sterkhistorisch geografisch. Dat ik hetlandschap kende, ik ben er gebo-ren,

speelde ongetwijfeld een rol.Dat was ook het geval bij hetKromme Rijn gebied, waar ik woon.Je ziet de vorm van de percelenen dat werpt vragen op. Het geldtniet voor dat laatste boekje overEemland, want dat landschap ken-de ik zeer slecht. Waarin ligt uw affiniteit met kerke-lijke instellingen? Ik ga altijd een beetje steigeren alsmij dat gevraagd wordt. Als hetover waterschapsgeschiedenis gaat,wordt mij nooit gevraagd of ik af-finiteit heb met watergangen ofsloten! Degene die al jaren bezig Het archief moet toegankelijk ge-maakt worden voor het publiek.Tegenwoordig komen vele archi-varissen niet aan meer inventarisa-tie toe. Ik zet daar vraagtekens bij. naar de toekomst was modem.Beelden, kruizen en ook archief-stukken werden in de uitverkoopgedaan. Bij de katholieken wasdit nog sterker dan bij de protes-tanten. Ik heb hier wel met driebisschoppen aan tafel gezeten.We hielden voorlichtingsbijeen-komsten voor kerkelijke autori-teiten. Alles zat daar naast elkaar:oud-gereformeerd, vrijzinnig enrooms. Je moest de mensen over-tuigen dat er voor het archief eenmogelijkheid was. Er was sprakevan een

soort sneeuwbaleffect. k de rol van de archivaris veranderd?Ja, men richt zich nu veel meerop de eigenlijke taak, dat wil zeg-gen het beheer van overheids-archieven. Terwijl ik altijd de me-ning heb gehad: wat fijn dat wijin onze collectie zulke belangrijkeparticuliere archieven mogen op-nemen ten behoeve van weten-schappelijk onderzoek en hetalgemeen belang. Tegenwoordigzijn de eisen die de archivaris aande archiefvormer stelt veel hoger.De fixatie op management, eenwoord dat vroeger onbekend was,is hand over hand toegenomen.Dat is allemaal opgeklopt en ver-groot. Met name het centraal ni-veau, de centrale directie van deRijksarchiefdienst, is enorm ge-groeid. Men gaf de archivarissenmanagementtaken: rapportenschrijven en nog eens rapportenschrijven! Het personeel is weltoegenomen, maar dit kwam nietten goede aan het publiek. Dit isoverigens een internationale trend.Om begrijpelijke redenen, wantde hele maatschappij is ingewik-kelder geworden. Acquisitie Er waren in 1961 natuurlijkminder archieven dan nu?Dat is waar, maar de middel-eeuwse kern was al aanwezig.Sindsdien

geacquireerde archie-ven gaan zelden verder terug dande 17de eeuw. De collectie is zekertoegenomen. Ik heb bijvoorbeeldde acquisitie van kerkelijke ar-chieven sterk bevorderd. De tijdwas er rijp voor. In de jaren '60en 70 heerste er een bepaaldementaliteit bij de kerken. Kijken Middenjaren '70. 32 De onderzoeker U heeft indertijd (1977) een maart/april 1997 UTRECHT




