
RED HET ARCHIEF VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING IN RIO! 
 
De Nederlandse Vereniging in Rio de Janeiro (NVR) bestaat al bijna 100 jaar (oprichting 1923) 
en heeft in al die jaren een prachtig archief gevormd. In dit archief vindt men anekdotes van oud-
voorzitter, plannen voor de oprichting van een Holland-Huis in Rio, foto’s van een bezoek van 
een Nederlandse duikboot in 1935, verhalen van Nederlandse gelukzoekers en nog veel meer.  
 
Vanwege de ouderdom van het materiaal en ongeschikte bewaaromstandigheden, wordt deze 
waardevolle historische bron echter bedreigd. De NRV doet daarom een dringende oproep aan 
haar leden om zich in te spannen het archief van de NVR te redden van de ondergang.  
 
In samenwerking met het Arquivo Nacional en het Centre for Global Heritage and Development 
nodigt de NVR u uit om deel te nemen aan een  
 

 
 
 
 
 
 

 
workshop archiefinventarisatie en opslag 

 
 
 
 
 
Het Arquivo Nacional biedt kosteloos een tweedaagse workshop waarin u, aan de hand van het 
archief van de NVR, leert hoe u een archief kunt inventariseren, beschrijven en zo optimaal 
mogelijk kunt bewaren. Een volgende stap betreft digitaliseren en online publiceren, zodat de 
informatiewaarde bewaard blijft en een grotere gemeenschap toegang krijgt tot de bron.  
 
Waar: Arquivo Nacional, Praca da Republica,173, Rio de Janeiro 
Wanneer: een met u in overleg te bepalen datum in september of oktober 
Geen voorkennis vereist. De voertaal is Engels. 
 
Van u wordt verwacht dat u ook na de cursus het geleerde in praktijk wilt brengen totdat er een 
inventaris is. Afhankelijk van het aantal vrijwilligers dat zich meldt zal de tijdsinvestering variëren. 
Uiteraard houden we daarbij rekening met uw mogelijkheden. Nadere informatie over de 
workshop kunt u krijgen via mevrouw Mara de Groot: t.de.groot@arch.leidenuniv.nl van het 
Centre for Global Heritage and Development.  
 
Het Centre for Global Heritage and Development is ontstaan uit een samenwerkingsverband 
tussen de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en Erasmus Universiteit en richt 
zich op actuele erfgoedvraagstukken. www.centre-for-global-heritage-and-development.nl  
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