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Een groot aantal spelers in het veld heeft sinds het voorjaar van 2020 
bijgedragen aan het ontwikkelen van een perspectief op, en een werkwijze 
voor het beoogde Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur. Naast 
het gezelschap dat bijdroeg aan het formuleren van deze Visie* waren er 
werkgroepen actief op vier specifieke deelgebieden: Netwerk, Methode, 
Infrastructuur en Programma. Het Nieuwe Instituut vervulde de rol van 
coördinator en rapporteur, en zorgde voor een productieve uitwisseling van 
inzichten tussen de werkgroepen.

Uitgangspunt van de gezamenlijke inspanning is het streven een 
fundament te leggen voor een archiefvoorziening op het gebied van design 
en digitale cultuur; domeinen waarop Nederland weliswaar een grote 
reputatie geniet maar die in hun verdere ontwikkeling nog altijd niet kunnen 
teruggrijpen op een solide en centraal toegankelijk ‘geheugen’

Nadat in juni 2019 de Inventarisatie Archieven Design en Digitale Cultuur 
(IADD) aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 
werd gepresenteerd, zijn de daarin vastgelegde uitgangspunten nu 
het startpunt geweest voor een verdere uitwerking van de ambities. Dit 
Visiedocument benoemt nogmaals kort de noodzaak en urgentie van 
een samenhangende benadering van de archieven, om vervolgens een 
overkoepelend perspectief te schetsen op de rol en positionering van het 
Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur.

Inleiding

* Annet Dekker, Chantal Keijsper, Floor van Spaendonck, Guus Beumer, Timo de Rijk en Wayne Modest.  
  Voorzitter: Josien Paulides, Programma manager: Brigitte Jansen, Auteur: Gert Staal.



Al jaren wijst de ontwerpgemeenschap op 
het probleem van de versplinterde, verweesde 
en bedreigde ontwerparchieven. Ook binnen 
het veel jongere werkterrein van de digitale 
cultuur constateren makers, theoretici en 
instellingen een vergelijkbaar hiaat. Nu al 
dreigen belangrijke bronnen uit de pioniersjaren 
van de digitale cultuur onvindbaar te worden  
of definitief verloren te raken. Design en digitale 
cultuur dragen in belangrijke mate bij aan de 
manier waarop de Nederlandse samenleving 
zichzelf definieert, manifesteert en ontwikkelt. 
Dat verwante sectoren als beeldende kunst, 
architectuur en stedenbouw wél over goed 
toegankelijk historisch bronmateriaal kunnen 
beschikken, maakt de onbalans in het 
erfgoedbeleid van de nationale overheid, juist 
ten aanzien van design en digitale cultuur,  
des te markanter.

Vanuit het veld is niet alleen om ondersteuning 
door de overheid gevraagd; er is ook actie 
ondernomen. In veel gevallen zelfs wanneer 
het aan voldoende menskracht en middelen 
ontbrak. Partijen hebben binnen hun 
belangstellingsgebieden de afgelopen decennia 
erfgoed bijeengebracht; ieder op zijn eigen 
wijze. Met meer of minder succes ontsluiten 
zij hun collecties voor het publiek. Het belang 
van deze toegewijde basis is evident. Toch 
is het al bij al een lappendeken, een 
gecompliceerde optelsom van ongelijkwaardige 
voorzieningen in uiteenlopende stadia van 
opbouw, stagnatie en soms ontmanteling.  
De Inventarisatie concludeerde in dit verband: 
“Initiatieven voldoende, goede wil en ideeën 
in overvloed. Over de noodzaak van een meer 
geconcentreerde, gecoördineerde benadering 
van het erfgoed is er tussen de partijen – groot 
en klein – geen wezenlijk verschil van inzicht.” 

Het idee om de archiefactiviteiten binnen een 
netwerk te koppelen heeft voor alle deelnemers 
de toegevoegde waarde van kennisdeling. 
Ieders actieve inbreng zal de impact van het 
netwerk vergroten. Bij voorkeur zijn dat niet 

alleen de grote spelers uit de archiefwereld, 
of uitsluitend partijen uit de wereld van design
en digitale cultuur. De collectieve kracht is 
gebaat bij diversiteit en bovendien omarmt 
het netwerk diversiteit (van stemmen, 
belangstellingen, perspectieven en gebruikers) 
als een fundamentele kwaliteit van het 
decentraal opereren. 

Samenwerking maakt het geheel sterker, en 
een sterker geheel vergroot de mogelijkheden 
van alle afzonderlijke participanten. Bijvoorbeeld 
doordat er in de samenwerking een gedeelde 
toegang tot de archieven zal ontstaan die 
onderlinge uitwisseling en ook het contact met
de buitenwereld vereenvoudigt. Op een ander 
niveau zal het netwerk bijdragen aan het 
onderzoekend vermogen, door research te
bundelen of expertise te delen; een capaciteit 
die kleine partners veelal niet op eigen houtje 
georganiseerd krijgen. Wanneer het lukt 
deze agenderende rol te articuleren, zal dat 
de zichtbaarheid en de legitimiteit van het 
decentrale netwerk versterken.

Waar fragmentatie tot dusver veelal een 
obstakel is gebleken bij het uitwerken van 
nieuwe initiatieven, en het verkrijgen van 
financiering vaak afketste op het ontbreken 
van een gezamenlijk gedragen idee, biedt het 
netwerk juist een stevige basis voor het delen 
van inzichten en ervaringen, en vooral voor 
het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe kennis. 
Hierin toont het netwerk zijn overstijgende 
betekenis.

Elk individu heeft voor zijn ontwikkeling een 
geheugen nodig, en hetzelfde geldt voor 
de samenleving. Grote archiefinstellingen zoals 
het Nationaal Archief en de vele provinciale 
en gemeentelijke archieven voorzien in deze 
noodzaak. Willen de ontwerpdisciplines 
en de spelers in de digitale cultuur kunnen 
beantwoorden aan de taak die zij in onze 
cultuur en samenleving toebedeeld krijgen – 
een taak die er juist op gericht is de toekomst 
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mee vorm te geven – dan is het essentieel dat 
ze toegang hebben tot hun erfgoed, bronnen 
die zij kritisch kunnen onderzoeken en in hun 
actuele praktijk benutten. Daarbij blijken de 
grote lacunes en ook de versplintering van wat 
wel in bestaande archieven wordt bewaard 
ernstige obstructies te zijn.

Een groot aantal stakeholders uit de 
ontwerpgemeenschap, culturele instellingen 
en de archiefwereld heeft zich de afgelopen 
maanden gebogen over de contouren van het 
toekomstige NADD. In de overtuiging dat dit 
het uitgelezen moment is om werk te maken 
van een gecoördineerde voorziening die 
op de best mogelijke manier inspeelt op de 
verscheidenheid aan beschikbare archieven 
en de expertise die is opgebouwd. Met de 
ambitie een werkwijze te ontwikkelen die 
toekomstbestendig en productief is voor alle 
betrokkenen: ontwerpers, makers, kunstenaars, 
onderzoekers, studenten, beleidsvormers 
en zo mogelijk ook een breed publiek van 
geïnteresseerden.



Perspectief

Er is een verschuiving zichtbaar in de wijze 
waarop de Rijksoverheid – vanuit het ministerie 
van OCW – het ontwerpdomein benadert. 
Bij de oprichting van Het Nieuwe Instituut in 
2013 was het concept Creatieve Industrie 
leidend en kreeg de nadruk op innovatie vooral 
een technologische, aan het economisch 
belang gerelateerde lading. De afgelopen 
periode is er een nieuw perspectief ontstaan 
en kreeg erfgoed een steeds centralere plaats 
op de vernieuwingsagenda. In plaats van 
de aanvankelijke koppeling tussen innovatie 
en technologie wordt nu eerder het verband  
tussen ontwerp en sociale vernieuwing 
benadrukt. Dat potentieel moet verder worden 
uitgediept en liefst naar een hoger niveau 
getild. Het Netwerk Archieven Design en 
Digitale Cultuur (hierna aangeduid als NADD) 
geeft invulling aan deze opgave.

Het NADD stelt zich tot doel een op gebruik 
(en dus op gebruikers) gerichte, en op 
samenwerking tussen de partners 
gebaseerde benadering van het Nederlandse 
ontwerperfgoed te ontwikkelen, toe te passen 
en te delen. Daarom werkt het toe naar de 
ontwikkeling van een portaal dat ongeacht 
locatie of de daar gehanteerde methoden van 
beschrijving en ontsluiting toegang biedt tot 
al het archiefmateriaal dat op het gebied van 
design en digitale cultuur beschikbaar is. 
Het wil dit doen in de overtuiging dat bestaande 
voorzieningen meer baat hebben bij een 
verbindende, coördinerende, ondersteunende 
en op publiekmaking gerichte structuur dan 
bij een centrale speler die alle archieven 
wenst te absorberen. Zoals al in de IADD 
werd gesteld: “centraal waar nodig; decentraal 
waar het kan.”

Tot dusver ging het in de discussie over 
ontwerparchieven vaak over wat bij gebrek 
aan middelen en beleid verloren gaat. Maar 
er zijn ook andere redenen waarom er binnen 
en tussen archieven opmerkelijke hiaten 
zijn ontstaan. Bijvoorbeeld als gevolg van 

blinde vlekken of vooringenomenheid bij de 
archiefvormers. Het NADD onderkent dergelijke 
‘gaten’ als een belangrijk aanknopingspunt 
om de canonvorming rond de disciplines ter 
discussie te stellen. Fundamentele vragen 
rond selectie en duiding van erfgoed kunnen 
gebruikers van de archieven stimuleren om 
een ander perspectief op de Nederlandse 
ontwerpgeschiedenis te ontwikkelen. En 
dus hun positie ten aanzien van de actuele 
vakpraktijk te heroverwegen. 

Het NADD wil hier een voortrekkersrol vervullen 
door mee te werken aan de ontwikkeling van 
nieuwe gereedschappen, en door thema’s 
te agenderen die de verschillende archieven 
tot zelfreflectie en mogelijke samenwerking 
verleiden. De vergaande invloed van 
digitalisering – op het hedendaagse proces 
van creatie en gebruik, én bij het behoud, het 
beheer en de ontsluiting van minder recente 
bronnen – is een belangrijke premisse voor de 
inrichting van de werkwijze van het netwerk.



Vindbaar maken

Gebruik is een fundamentele waarde bij 
archivering. Het is dan ook van groot belang 
voor het NADD dat het archiefvormers, 
archiefbeheerders én gebruikers betrekt bij de 
activering van het Nederlands ontwerperfgoed. 
Niet alleen door te voorzien in het behoud en 
het zichtbaar maken van archieven design en 
digitale cultuur, maar nadrukkelijk ook door 
het verspreid gecollectioneerd bronmateriaal 
beter vindbaar te maken. Immers: het maakt 
in de gedigitaliseerde wereld weinig uit waar 
archieven bewaard worden; beslissend is 
of er een eenduidige wijze van ontsluiting 
wordt geboden die gebruikers – ongeacht de 
specifieke bewaarlocatie – toegang geeft tot 
het erfgoed van de sectoren. 

Tegelijk wil het netwerk recht doen aan 
het feit dat de verschillende archieven met 
het oog op verschillende vormen van gebruik 
zijn gevormd, en dus ook daadwerkelijk 
verschillende gebruikers bedienen. Door een 
programmatische werkwijze te ontwikkelen 
wil het die uiteenlopende archiefvormen 
blootleggen, en tonen hoe de gemaakte keuzes
van invloed zijn op ons begrip van de 
ontwerpgeschiedenis. Via het programma 
wordt niet alleen het publiek geïnformeerd, 
maar worden ook partners betrokken.

Het NADD zal de vindbaarheid mogelijk 
maken door bestaande analoge en digitale 
gereedschappen en methoden zoals Linked 
Open Data te adopteren, en door actief bij te 
dragen aan de ontwikkeling van nieuwe ‘tools’ 
die juist de toegankelijkheid van bronnen in een 
decentraal netwerk ondersteunen. De digitale 
gebruiker zal daarbij in het centrum van de 
aandacht staan. Gedurende 2021 zullen de 
netwerkpartners starten met de uitwerking
van een digitale strategie.

Vindbaarheid is een absolute voorwaarde voor 
gebruik. Dat gebruik wil het NADD begrijpen 

als een wezenlijke waarde in de archivering. 
Gebruikers worden geholpen bij hun kritische 
duiding van het materiaal. Zij krijgen inzicht in, 
en worden betrokken bij de systematiek en de 
keuzes die aan de archivering ten grondslag 
liggen. 

Het NADD volgt de Nationale Strategie Digitaal 
Erfgoed, zoals geformuleerd door het Netwerk 
Digitaal Erfgoed (NDE, 2015). Daarin is het 
verbeteren van zichtbaarheid, bruikbaarheid 
en houdbaarheid – in dit geval van het digitale 
erfgoed – als kernambitie benoemd.

Zichtbaar maken

Waar het startpunt van de roep om een 
‘ontwerpgeheugen’ uiterst pragmatisch was 
– namelijk een duurzaam perspectief op 
het behoud van archieven – constateren we 
inmiddels een verbreding naar een meer 
discursief perspectief waarin archieven 
aanleiding geven voor herinterpretatie en 
zelfondervraging. Daarbij dient een substantiële 
rol te zijn weggelegd voor de eindgebruikers. 
Om dit te bereiken zal het NADD in 2021 via 
diverse publieke activiteiten met de potentiële 
gebruikers in gesprek gaan. Deze activiteiten 
zullen tevens laten zien dat het netwerk niet 
één geaccepteerde visie op het erfgoed in de 
betrokken sectoren vertegenwoordigt, maar 
juist verschillende benaderingen naast en over 
elkaar representeert.

Bruikbaar maken

Door archiefcollecties gezamenlijk online aan 
te bieden, te verrijken en te contextualiseren 
wordt de interactie met verschillende 
gebruikersgroepen versterkt. Dat wil het NADD 
bevorderen door het gebruik van metadata 
en standaarden zodat archieven via de 
portaalfunctie met elkaar verbonden worden, 
beter toegankelijk zijn en inhoudelijk rijker 
worden. Om toegankelijkheid te bieden, is 
het van groot belang voor het netwerk om 

Ambitie: Gebruik Centraal



transparant te zijn over wat het wel en niet doet, 
maar ook over de gaten, de blinde vlekken en 
het gebrek aan kennis dat er rond de archieven 
bestaat. De gekozen structuur moet gebruikers 
in staat stellen om betrokken te raken.

Houdbaar maken

Terwijl het de ambitie is om zaken voor de 
eeuwigheid te bewaren, zal er bij het verbinden 
en beschikbaar stellen van archieven al worden 
ingespeeld op nieuwe kansen en nieuwe 
technologieën voor duurzaam beheer. Het 
materiaal dient zo te worden bewaard dat er 
in de metadatering meebewogen kan worden 
met de tijd.
 
Specifiek ten aanzien van bewaren is het 
belangrijk om al aan het begin van het 
creatieproces met archiefvormers (organisaties, 
bureaus, particulieren en overheid) samen te 
werken zodat de kennis over het archief direct 
wordt meegenomen in de vorming, ontsluiting 
en het beheer van de archieven. Het netwerk 
kan hiervoor de bouwstenen aandragen. 



Ambitie: Discursieve Bijdragen

Ten behoeve van de 
netwerkpartners

Het Netwerk werkt met de partners aan de 
ontwikkeling van een passend instrumentarium 
dat zij kunnen gebruiken bij het ontsluiten 
en kenbaar maken van hun collecties. Het 
instrumentarium maakt het tevens mogelijk 
om het eigen archief, de gemaakte keuzes 
en bijvoorbeeld de mogelijke hiaten aan een 
kritisch onderzoek te onderwerpen.

Ten behoeve van derden

De vernieuwingskracht van onze propositie ligt 
in het feit dat de bepleite open en veranderbare 
structuur van het netwerk een aanstekelijk 
voorbeeld kan vormen voor andere, meer 
traditioneel georganiseerde archieven. Juist 
de gedachte dat het netwerk primair een 
discursieve bijdrage levert door gangbare 
praktijken, lezingen en representaties binnen 
de archieven fundamenteel ter discussie te 
stellen (en te blijven stellen), kan de partners 
in het netwerk ruimte bieden om op eigen 
kracht initiatieven te ontplooien die niet van 
bovenaf worden opgelegd maar wel worden 
gefaciliteerd.

Vorming nieuwe generatie 
ontwerpers

Een transparant geheel van historische 
bronnen op het gebied van design en digitale 
cultuur daagt gebruikers uit nieuwe lezingen 
te ontwikkelen en zo bij te dragen aan een 
nieuw begrip van de betrokken vakgebieden. 
Zij kunnen kennis, interpretaties of materiaal 
aan de collecties toevoegen. Door de 
aannames en vooroordelen die sturend waren 
bij de archiefvorming zichtbaar te maken, 
draagt het Netwerk substantieel bij aan de 
vorming van nieuwe generaties ontwerpers. 
Meer dan tot nu toe het geval is geweest 
leren zij te zien hoe het wereldbeeld en de 
waardesystemen van de archiefvormers 

en -duiders telkens een beslissende rol 
hebben gespeeld in de geschiedschrijving 
van hun vakgebied. Hoe de status quo van 
de ontwerpwereld een weerspiegeling is van 
gevestigde maatschappelijke, financiële en 
ideologische belangen.



Ambitie: Toekomstbestendig erfgoed

Verzamelbeleid: geschiedenis  
voor straks

Het Netwerk kiest ervoor de laatste zeventig 
jaar ontwerpcultuur (waarin het digitale domein 
uiteraard is meegenomen) niet vanuit een 
lijst ‘kopstukken’ te benaderen. Die keuze 
zou haaks staan op de wens om vooral de 
maatschappelijke en culturele verwevenheid 
van de ontwerpdomeinen en de digitale
praktijken te documenteren. In plaats 
van alleen maar geselecteerde individuen 
te benoemen, lijkt het productiever 
maatschappelijke thema’s te identificeren en 
die mee te nemen in het verzamelbeleid, voor 
de koppeling en ontsluiting van archieven, 
en waar nodig voor de selectie van nieuw te 
verwerven archiefmateriaal.

Zo’n benadering sluit ook beter aan bij de 
ontwikkeling die de ontwerpdisciplines recent 
doormaken. Mocht er eerder nog sprake zijn 
van een zeker isolement van de ontwerpsector 
in het grensgebied van de beeldende 
kunst; inmiddels hebben zich inter- en 
multidisciplinaire werkwijzen ontwikkeld waarin 
onderzoeksvragen vooral de maatschappelijke, 
technologische of morele dilemma’s van 
vandaag betreffen. Door het erfgoed vanuit 
deze context te bezien, worden de archieven 
direct een relevante bron voor huidige groepen 
gebruikers. Het is aantrekkelijk perspectief 
te bedenken hoe een open en sterk op 
uitwisseling met de gebruiker gebaseerde wijze 
van archiefvorming en -duiding kan bijdragen 
aan cruciale maatschappelijke processen zoals 
democratisering, inclusie en emancipatie.

Duurzame toegankelijkheid en 
duurzame tijdelijkheid

Om een dergelijke rol te kunnen spelen, 
en tegelijk te voorzien in de behoefte aan 
een geheugen voor de sectoren, hoeft het 
Netwerk en Platform niet op ieder gebied 
het wiel opnieuw uit te vinden. Het ligt voor 

de hand dat protocollen en systemen uit de 
archiefwereld en andere kennisdomeinen op 
hun toepasbaarheid worden getoetst. Het 
netwerk zal actief speuren naar beproefde 
en experimentele voorbeelden, zowel in 
Nederland (met partijen als NDE, Europeana 
en DEN, kennisinstituut voor digitalisering in 
de cultuursector, en anderen) als internationaal. 
Ook hier geldt dat een kritische weging van 
de makelij en de werking van deze voorbeelden 
aan eventuele overname vooraf moet gaan. 

Wanneer we de term ‘duurzame 
toegankelijkheid’ gebruiken, verwijst die zeker 
naar de drie lagen in het beleidsmodel van 
NDE: Houdbaar, Bruikbaar en Zichtbaar. Maar 
de duurzaamheidsambitie gaat nog verder 
en betreft in feite het integrale proces van 
houdbaarheid, bruikbaarheid, zichtbaarheid 
in relatie tot de innovatieve rol waaraan het 
Netwerk en Platform ten aanzien van de 
partners, de makers, de archiefwereld én 
de gebruikers gestalte wil geven. Zo kunnen 
we enerzijds aansluiten bij de bestaande 
beleidsagenda, terwijl we met de toevoeging 
van eigen perspectieven ook bijdragen aan 
de innovatieagenda.

Voorwaarde bij dit alles is de kille vaststelling 
dat we op dit moment niet over een archief 
beschikken. Voor design bestaat er een 
onsamenhangende verzameling archieven 
en archiefjes; voor digitale cultuur is er niets. 
Mogelijk kunnen we deze achterstand echter 
in ons voordeel laten werken. De suggestie 
dat het mogelijk is op korte termijn een 
sluitende formule te vinden die in één klap 
het gat met andere sectoren dicht, zou niet 
realistisch zijn. En meer nog: al evenmin 
wenselijk. Het is belangrijk dat het Netwerk en 
Platform zich bewust is van zijn beperkingen 
en dus van zijn kwetsbaarheid. De beste optie 
om in die omstandigheden duurzaamheid te 
bewerkstelligen, is om ‘duurzame tijdelijkheid’ 
als een wezenskenmerk van het netwerk te 
accepteren.


