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Het documentenarchief  
Het IWI-documentenarchief is al die jaren zorgvuldig bijgehouden door Rob van Meerten. Hij sorteerde 
de documenten op type en naam, beschreef ze en borg ze op in handige hangmappenladenkasten. Zijn 
beschrijvingssysteem ligt ten grondslag aan het recente Plan van Aanpak voor de IWI-documenten.   
 
 
Rob van Meerten  
Zelf zal Rob het eindresultaat niet meer beleven. 
Hij overleed in het voorjaar van 2009. Wel heeft 
hij het nieuwe onderkomen van het IWI nog 
gezien en wist hij dat het VWS-subsidie vooral 
ten goede van ‘zijn’ archief zou komen. Dat 
stemde hem zeer tevreden. Rob was trouwens 
een multitalent. Behalve documenteren, kon hij 
ook boeiend vertellen. Dat is gelukkig tijdig 
vastgelegd op de cd Woorden die een leven 
maken van de Stichting Indische Cultuur (SiC). 
Daarnaast kon hij werkelijk prachtig schrijven.  
In de verhalenbundel  Haagsche herinneringen, 
uitgegeven door de Openbare Bibliotheek en 
het Gemeentearchief van Den Haag staan twee 
vertellingen van zijn hand. Kopen en lezen!  
 

 

Een vraag die Rob gesteld zou hebben is: 
waarom een Plan van Aanpak? Waarom niet 
gewoon alles  gedigitaliseerd en dan beschreven 
in TMS? Het antwoord luidt natuurlijk: vanwege 
keteveel  documenten. Er moet dus gekozen, 
afgewogen en tenslotte besloten worden: wat 
te digitaliseren, wat te beschrijven? En waarom? 
 
De kolongbrieven 
In Den Haag stond onder de kolong van de trap 
een grote archiefdoos. Er zaten wel 700 brieven 
in, de meeste  onderdeel van een briefwisseling, 
andere in een wat losser verband, verstuurd 
tussen Holland en Indië en tussen Indische 
locaties verspreid over de Archipel, gedateerd 
tussen 1936 en 1963. Deze brieven vormen nu 
de kern van het project. Ze zijn gescand en (niet 
openbaar!) voor selectie op de IWI-server 
geplaatst. De oorlogsgerelateerde brieven, dus 
uit de periode 1942-1962, zullen straks bepalen 
welke documenten gekozen zullen worden voor 
digitalisering en beschrijving.  Er spelen nu al 
twee trefwoorden een rol: Tjimahi en Nieuw-
Guinea, twee belangrijke begrippen uit de 
recente geschiedenis van de Indische cultuur.  In 
het voorjaar weten we meer. 
 
Werk in uitvoering  
Na de digitalisering worden de documenten  
overgedragen aan het KITLV in Leiden. Daarna  
zijn er nog de kleinere collecties, zoals het 
Geluidarchief, waarover besluiten moeten 
vallen aangaande conservering en beschrijving.  
Daarover meer in een volgende Nieuwsbrief. 
Graag tot dan.  [ES]

Dag Rob. We missen je.  

 


