
Het archief?



Als je iets wil weten over vroeger 
kun je naar het archief gaan.



Maar wat is een archief?

Heeft iemand daar een idee over?



Het woord archief betekent meerdere dingen:

• Een verzameling van 
documenten 

• De bewaarplaats voor 
verzamelingen van documenten

Ook de organisatie die zorgt voor 
de archieven heet archief. 

Ons archief heet Streekarchief 
Langstraat Heusden Altena.



Wat bewaart het Streekarchief?

Er werd net al één ding genoemd, maar er wordt nog 
meer bewaard. Weten jullie wat?



Het Streekarchief bewaart:

• Documenten
• Kranten
• Foto’s
• Films
• Kaarten
• Bouwtekeningen
• Prenten en tekeningen

Maar geen voorwerpen, die 
horen in een museum.



Wat is een document?

Een geschreven, gedrukte of geprinte tekst 
zoals:
• Brieven
• Dagboeken
• Verslagen

En nog veel meer…
De documenten worden archiefstukken
genoemd.



Hebben jullie zelf een archief?

Wat bewaar jij?



Ja, vast wel!

Wat denk je van:
• Foto’s van jezelf en je familie
• Filmpjes 
• Tekeningen van toen je klein was
• Werkstukken
• Diploma’s, bijvoorbeeld van een sport
• Brieven
• Ansichtkaarten

Ook als je ze online bewaart, dan heb je je eigen online archief.



Waarom bewaart het Streekarchief al die dingen?

Waarom bewaar jij ze?



Redenen om te bewaren:

• Om iets over vroeger te weten te kunnen komen

• Als bewijs, denk maar aan je diploma



Wat gebeurt er met al die archiefstukken?



Als archiefstukken aankomen bij het archief:

• Worden ze nagekeken op insecten en 
schimmels - die maken de archiefstukken 
kapot, als de stukken er verdacht uitzien 
moeten ze eerst in quarantaine!

• Worden ze genummerd - er is zoveel archief, 
wel vijf kilometer, als je iets niet nummert 
dan raakt het kwijt

• Worden ze netjes verpakt in dozen - om ze te 
beschermen en zo goed mogelijk te kunnen 
bewaren

Misschien herken je hem 
wel, het papiervisje eet 
archiefstukken op.



En dan:

De dozen met archiefstukken gaan 
het depot in. Het depot is de 
bewaarplaats van het archief.
Een soort grote kluis die beschermt 
tegen diefstal, water en brand. Ook 
is de temperatuur en de 
hoeveelheid water in de lucht altijd 
ongeveer hetzelfde. Zo drogen de 
archiefstukken niet uit en worden 
ze ook niet nat en blijven ze beter 
bewaard. 
Alleen medewerkers van het archief 
mogen er komen. En heel soms ook 
schoolklassen…



En als je nou een archiefstuk wil bekijken, hoe 
gaat dat dan?

Dat kan op de studiezaal.

Het mooie van het archief is dat het er voor 
iedereen is. En nog mooier, je kunt de 
archiefstukken aanraken! Anders dan bij een 
museum dus. 

Stel je voor dat je iets aanraakt wat in de 
middeleeuwen is opgeschreven. Dat is meer 
dan 500 jaar oud!

Wel met schone handen natuurlijk, de 
archiefstukken mogen niet vies worden.De studiezaal van het Streekarchief



Hoe bekijk je een archiefstuk op de studiezaal?

• Eerst zoek je op de website
www.salha.nl bij ‘Archieven’ welk 
archiefstuk je wil bekijken

• Dan vraag je dat via de website aan 
en maak je een afspraak om langs 
te komen

• De studiezaalmedewerkers leggen 
het archiefstuk klaar

• Foto’s en sommige films kun je op 
de website bekijken bij ‘Foto’s en 
Films’. Misschien is er wel een foto 
van jouw straat van vroeger…

http://www.salha.nl/


Kun je alle archiefstukken zomaar bekijken?

Nee, dat kan niet. 
Sommige archiefstukken worden beschermd
omdat ze anders kapot gaan, andere omdat er 
bijvoorbeeld persoonlijke informatie instaat. 
Ze zijn dan niet of beperkt openbaar.
Wanneer een archiefstuk beperkt openbaar is mag 
je het komen bekijken, maar dan alleen met een 
goede reden. Zoals dat het over jouw familie gaat 
of omdat iemand onderzoek wil doen over een 
bepaald onderwerp. 
De Streekarchivaris (de baas van het 
Streekarchief) moet dan toestemming geven. 



Wil je meer te weten komen over de 
geschiedenis van jouw omgeving?

Kom dan een keertje langs op het Streekarchief in 
Heusden!

Heb je vragen over het archief of wat je er kan vinden? Wil je een werkstuk 
maken over de geschiedenis van Heusden, Waalwijk of Altena en wil je 

daarvoor archiefstukken gebruiken? Stuur dan een mailtje naar 
mkuhlmann@salha.nl
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