
Workshop in Holambra 
 
Op 23 en 24 februari j.l. vond voor de eerste keer in Holambra een concrete activiteit in het 
kader van het TULIPANA-programma plaats, namelijk de workshop ‘conserveren en 
archiveren’. Er waren maar liefst 24 mensen op afgekomen, waaronder een afvaardiging 
uit Castrolanda (een andere Nederlandse kolonie in de deelstaat Paraná), evenals 
functionarissen van de Coöperatie (CAPH) en de Veiling (CVH) van Holambra. De 
workshop werd georganiseerd door Annemarie van der Knaap, de plaatselijke 
projectleidster, en gegeven door medewerkers van het Archief van de staat São Paulo 
(APESP). 
 

 
Cursisten in het Historisch Museum van Holambra 

 
De eerste dag stond het archiveren centraal. De cursisten kregen ‘s morgens een inleiding 
over het online archiveringssysteem ICA-AtoM, waarna ‘s middags door middel van kleine 
invuloefeningen getracht werd het geleerde in de praktijk te brengen. Het werd al gauw 
duidelijk dat het toepassen van ICA-AtoM de nodige expertise vereist. Toch was deze 
eerste kennismaking nuttig; het vormde een eerste belangrijke stap gericht op het behoud 
van het gedeeld cultureel erfgoed.  
 
Hetzelfde gold voor de inhoud van de tweede cursusdag, het conserveren. Aan de hand 
van beeldmateriaal en een analyse van enkele documenten (foto’s, kaarten, kranten en 
boeken) uit het Historisch Museum van Holambra werd duidelijk gemaakt welke gevaren 
er dreigen en aan welke het materiaal reeds is blootgesteld. Vocht, schimmels en 
ongedierte passeerden de revue. Met behulp van een kleine demonstratie werd 
vervolgens aangegeven hoe je de documenten kunt schoonmaken en werd er uitgelegd 
op welke wijze je het erfgoed het beste kunt bewaren. 
 
Zoals gezegd vormde de workshop een eerste stap. Behalve een kennismaking, creëerde 
de cursus ook een bewustwording van het belang van archiveren en conserveren. 
Bovendien werd duidelijk dat er nog veel werk te verzetten is.   
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