
 
 

Van: Engelhard, Marens <Marens.Engelhard@nationaalarchief.nl> 
Verzonden: dinsdag, juli 13, 2021 4:43 PM 
Onderwerp: Aankondiging nieuwe Algemene Rijksarchivaris en directeur Nationaal Archief 
  
Geachte collega’s en relaties bij de overheid en in de archief- en erfgoedsector, 
  
Het is mij een genoegen om mijn opvolger aan te kondigen. Per 4 oktober wordt Afelonne Doek de 
algemene rijksarchivaris en algemeen directeur van het Nationaal Archief. 
  
Afelonne Doek is sinds 2013 directeur Collecties, Data en Digitale Infrastructuur bij het Internationaal 
Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam. Ook was ze directeur Collecties en Diensten bij 
NIOD Instuut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Afelonne studeerde Geschiedenis en 
Historische Informatieverwerking, en heeft in haar loopbaan verschillende functies vervuld op het 
snijvlak van data- en collectiemanagement en digitale infrastructuur en innovatie.  
  
  

 
  
Afelonne: “ Ik heb een grote affiniteit met bronnen en geschiedenis. Duurzame toegankelijkheid van 
cultureel erfgoed met ruimte voor ieders verhaal is van wezenlijk belang voor de samenleving en hier 
zet ik mij graag voor in. Ik zie er naar uit om dagelijkse sturing te geven aan deze mooie organisatie, 
en om samen onze doelen te bereiken, voor, met en tussen de medewerkers.” 
  
Met Afelonne Doek krijgt het Nationaal Archief een energieke, inspirerende algemene rijksarchivaris 
en algemeen directeur, die even mensgericht is als resultaatgericht. Afelonne beschikt over brede 
kennis en ervaring met de uitdagingen die horen bij de digitale transformatie die de archiefwereld de 
komende jaren te wachten staat. Zij is bovendien gewend om in netwerken te opereren waar 
belangen soms ver uit elkaar liggen, en zij speelt hierin een verbindende rol. Ook het vermelden 
waard, Afelonne wordt in onze lange bestaansgeschiedenis de eerste vrouwelijke rijksarchivaris van 
het Nationaal Archief.  
  
Zelf leg ik per 4 oktober mijn taken neer. Na een lange loopbaan, waarvan zeven jaar bij het 
Nationaal Archief, verheug ik me er nu op tijd te krijgen voor andere dingen. Mijn jaren bij het NA en 
in de archiefsector waren boeiend en inspirerend. Niet in de laatste plaats door de fijne en 
deskundige collega’s binnen en buiten het Nationaal Archief met wie ik heb mogen samenwerken. 
Veel dank daarvoor! Ik vind het geweldig dat Afelonne het stokje gaat overnemen. 

mailto:Marens.Engelhard@nationaalarchief.nl


  
Met vriendelijke groet, 
 
Marens Engelhard 
Algemene rijksarchivaris / algemeen directeur 
........................................................................ 
Nationaal Archief 
Prins Willem-Alexanderhof 20 | Den Haag 
Postbus 90520 | 2509 LM | Den Haag 
........................................................................ 
 
http://www.nationaalarchief.nl 
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