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Onderzoeker Bart van Eekelen toont medewerker Dienstverlening Saskia van Bavel een plattegrond 
van het Markiezenhof die het West-Brabants Archief voor hem heeft gedigitaliseerd © West-
Brabants Archief  

Archiefstuk nodig? Het West-Brabants Archief scant 

ze op verzoek in voor je  

BERGEN OP ZOOM - Wie historische documenten uit het West-Brabants Archief wil 

bekijken, hoeft daar straks niet meer voor naar het archief zelf te komen. Het Archief gaat op 

vraag documenten inscannen. Bart van Eekelen (30) maakt daar als eerste dankbaar gebruik 

van. 

Het West-Brabants Archief gaat documenten vanaf nu digitaliseren op verzoek, ook wel 

‘scanning on demand’ genoemd. Dat houdt in dat geïnteresseerden kunnen aangeven welke 

documenten zij willen digitaliseren. Als die dan gedigitaliseerd zijn, zijn ze ook meteen voor 

iedereen te vinden via de website.  

Grote database 

Voor zijn onderzoek naar de (bouw)geschiedenis van het Markiezenhof is Bart van Eekelen 

uit Roosendaal regelmatig te vinden in het West-Brabants Archief. ,,Ik kom er best veel, sinds 

https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/archiefstuk-nodig-het-west-brabants-archief-scant-ze-op-verzoek-in-voor-je~a6f623df/159163719/
https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/archiefstuk-nodig-het-west-brabants-archief-scant-ze-op-verzoek-in-voor-je~a6f623df/159163719/
https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/archiefstuk-nodig-het-west-brabants-archief-scant-ze-op-verzoek-in-voor-je~a6f623df/159163719/
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ik in 2014 ben begonnen met mijn onderzoek”, vertelt hij. ,,Het Archief heeft een hele grote 

database met informatie voor mij.” 

Ter indicatie: momenteel is zo’n tien tot twaalf procent van het archief gedigitaliseerd. 

Daarmee wordt voldaan aan de vraag van zo’n 90 procent van de bezoekers, aldus Leo van 

den Berg, relatiebeheerder. ,,Om nu meer klantgericht te werken, laten we door bezoekers zelf 

bepalen welke documenten eerst gedigitaliseerd worden.” 

“Om nu meer klantgericht te werken, laten we door bezoekers zelf bepalen welke documenten 
gedigitaliseerd worden” Leo van den Berg, relatiebeheerder  

Makkelijker ordenen 

Van Eekelen is er blij mee. ,,Het scheelt mij tijd en energie, want ik hoef er niet meer heen. 

Voor mijn onderzoek gebruik ik verschillende soorten documenten, zoals brieven en 

tekeningen. Een groot voordeel is dat de scans van betere kwaliteit zijn dan foto’s die ik zelf 

maak met mijn camera. Daarnaast kan ik nu ook makkelijker bestanden ordenen en kan ik ook 

foto’s bewerken en gegevens toevoegen. Het systeem is ook gratis, dus er is geen drempel om 

documenten digitaal aan te vragen.” 

“De scans zijn van betere kwaliteit dan foto’s die ik zelf maak met mijn camera” Bart van Eekelen, 
ondezoeker  

Bron: BN DeStem  
 
 

Miljoenen bidprentjes scannen 

Het CBG beschikt over een collectie van inmiddels miljoenen Nederlandse bidprentjes, die 

dikwijls hele nuttige informatie voor genealogen bevatten. Momenteel zijn twee medewerkers 

van FamilySearch dagelijks bezig de bidprentjes te scannen, zodat ze op termijn digitaal 

beschikbaar zijn op onze website. 

Bidprentjes worden binnen het katholieke geloof uitgedeeld ter herinnering aan een bepaalde 

gebeurtenis, voornamelijk bij een overlijden. Aanvankelijk vermeldden ze alleen namen en 

informatie over geboorte en overlijden van de 

hoofdpersoon; later werd hieraan meer 

biografische informatie toegevoegd, zoals 

functies, missiewerk, kerkelijke jubilea en 

eventuele (kerkelijke) onderscheidingen. Een 

deel van de verzameling van het CBG is al online 

op naam te doorzoeken via CBG Verzamelingen. 

Het doel is binnen een paar jaar alle prentjes 

beschikbaar te stellen. Daarvoor is een uniek 

samenwerkingsverband met het Amerikaanse 

FamilySearch opgezet. 

Bron: CBG. 

https://cbgverzamelingen.nl/
https://cbg.us1.list-manage.com/track/click?u=815fe2ce7612f5ec087e147a3&id=ad5f22c877&e=e492763bf9

