
Archiefvisie en -ambities 2025 van de afdeling Erfgoed van de 
gemeente ’s-Hertogenbosch 

‘Geschiedenis is altijd actueel’ 

 

Het archief van de gemeente ’s-Hertogenbosch maakt in 2025 deel uit van de 
erfgoedwerkplaats in het Groot Tuighuis, waar het verleden van de stad kan worden 
gevonden en beleefd. 

Wij verwerven en beheren een groeiende hoeveelheid archieven, beeld- en geluidsmateriaal 
en publicaties over ’s-Hertogenbosch en haar kernen vanaf 1262 tot nu. Dit materiaal is 
afkomstig van de gemeente, van gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen en 
van particulieren zoals De Gruyter en de Oeteldonksche Club van 1882.  

We werken volgens de wettelijke archiefvereisten, rekening houdend met privacy, 
auteursrecht en nieuwe wet- en regelgeving zoals de Wet Open Overheid. De inrichting van 
het e-depot zorgt voor het duurzaam beheer van digitale informatie. Daarbij werken we 
nauw samen met de andere informatiebeheerders van de gemeente.  

Binnen de gemeente zijn we onderdeel van een linked (waar mogelijk open) datanetwerk. 
Samen met de partners in dat netwerk gaan we die data meer bundelen, bijvoorbeeld door 
historische informatie in te brengen bij ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. 

We maken informatie toegankelijk met oog voor wat er in de samenleving speelt en wat 
onze doelgroepen wensen. De gebruiker centraal. Denk aan onderzoekers, het onderwijs, 
ontwikkelaars, media, creatieve industrie, rechtzoekenden, (nieuwe) inwoners en toeristen.  

We ontsluiten onze collecties vooral digitaal via website, sociale media en de Den Bosch 
Time Machine. Onze ambitie is om onze data met die van anderen te koppelen en zo de 
historische informatie over de Bossche samenleving in brede context te ontsluiten. Partners 
daarbij zijn de heemkundekringen, BHIC, Erfgoed Brabant en vele anderen, waaronder ook 
de Bosschenaren met hun verhalen. 

Op de erfgoedwerkplaats kan iedereen onderzoek komen doen in onze collecties en zich 
laten inspireren door het rijke verleden van de stad. Daar organiseren we regelmatig 
activiteiten rond actuele thema’s. Samen met onze erfgoedpartners zoeken we gebruikers 
steeds vaker op buiten het archief om gebeurtenissen in de stad te duiden vanuit het 
verleden. Geschiedenis is altijd actueel.  
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