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Doelstellingen
In de eerste ‘Nieuwsbrief’ is kort geschetst, wat de volgens ons belangrijkste motieven
zijn voor de oprichting van een vereniging van bedrijfshistorische afdelingen. Zo’n
vereniging zou de oplossing moeten vormen voor de geïsoleerde positie waarin
bedrijfshistorische afdelingen vaak zowel binnen het bedrijf zelf als ten opzichte van
elkaar verkeren. Ons voorbeeld is de VBCN, de Vereniging Bedrijfscollecties
Nederland (http://www.vbcn.nl).
De combinatie van activiteiten van bedrijfshistorici (waaronder archivering, beheer van
objecten, eventueel organisatie van tentoonstellingen en/of publiceren over het eigen
verleden) vinden wij niet terug bij bestaande organisaties, zoals bijvoorbeeld de
Stichting Bedrijfsgeschiedenis of de NVBA.
De meeste bedrijfshistorische afdelingen in Nederland bestaan uit niet meer dan een of
twee medewerkers. Ook bedrijven waar men nog maar kort geleden begonnen is met
het opbouwen en beheren van een historische verzameling, en waar wellicht (nog)
geen sprake is van een officiële bedrijfshistorische afdeling, zijn wat ons betreft meer
dan welkom. Tot slot zou het aan te bevelen zijn om bedrijven die overwegen een
bedrijfshistorische afdeling op te richten, ruimhartig advies en ondersteuning te
bieden.

Projectgroep
In de zomer van 2008 werd een projectgroep samengesteld, die de behoefte van een
dergelijke vereniging zal onderzoeken:
Ingrid Elferink (ING)

Cherelt Kroeze (Euronext/Stichting VvdE)

Piet Geljon (op persoonlijke titel)

Jaap-Jan Mobron (ABN AMRO)

Ton de Graaf (ABN AMRO)

Ries Roowaan (ABN AMRO)

Bedrijfsbezoeken
In augustus werden oriënterende gesprekken met de Stichting Erfgoed Nederland en
de VBCN gevoerd. Zoals eveneens in de vorige update bericht, werden in juli en
september Sara Lee (collectiebeheerder: Peter Glebbeek) in Utrecht en Saan
(collectiebeheerder: Ad Saan) in Diemen bezocht.
In oktober en november werden verdere bezoeken aan de beheerders van archieven en
historische collecties afgelegd, om na te gaan in hoeverre er behoefte bestaat aan een
vereniging zoals die ons voor ogen staat en welke taken deze op zich zou moeten
nemen:
Schiphol, Amsterdam
Jim Meij combineert het beheer van delen van het historisch archief met
werkzaamheden ten behoeve van de juridische afdeling.
KLM, Amstelveen
Dick Jansen is verantwoordelijk voor het directiearchief.
Unilever, Rotterdam
Beheerders René Trommelen en Ton Bannink zijn verantwoordelijk voor het archief
en de historische objecten.
Heineken, Amsterdam
Anne Sietske Stapel beheert de Heineken-collectie.
Shell, Den Haag
Ton Reijman en Rob Lawa beheren de dynamische en historische archieven.
De historische objecten, foto’s, affiches etc. vallen onder een andere afdeling.
Friesland Bank, Leeuwarden
De Friesland Bank is bezig te onderzoeken, of de zorg voor de eigen geschiedenis
geprofessionaliseerd kan worden. Contactpersoon: Minke Dooper.
Getronics, Amsterdam
Jos Weesie beheert het historisch archief.
Aegon, Den Haag
Pierre Don is verantwoordelijk voor het bedrijfsarchief en de museale collectie.
Deze bedrijven waren geïnteresseerd in de vereniging in oprichting. Voor het eveneens
bezochte Wolters Kluwer gold dit niet, omdat dit bedrijf slechts een dynamisch archief
onderhoudt en geen ambities op historisch vlak koestert.
Daarnaast zijn verdere bezoeken gepland en is contact gelegd met nog enkele
bedrijven, wat op afzienbare termijn tot een bezoek moet leiden.

Bijeenkomst
Op 26 februari 2009 zal een bijeenkomst worden georganiseerd van de
bedrijfshistorische medewerkers, zodat zij met elkaar kunnen kennismaken en de
eerste stappen naar de oprichting van een vereniging kunnen worden gezet. De
uitnodigingen met het definitieve programma zullen medio januari de deur uitgaan.
Wij hopen dat iedereen aanwezig zal zijn!

Jaap-Jan Mobron
Ries Roowaan

