
In tegenstelling tot de situatie in het 
historische vakgebied (NHDA) of in 
Engeland (Archaeological Data Service) 
bestaat er voor de Nederlandse archeo- 
logie nog geen instantie die zich actief 
over digitale onderzoeksgegevens 
bekommert. Terwijl daar, zeker bij 
archeologische opgravingen, alle aanlei- 
ding voor zou moeten zijn, gezien het 
specifieke karakter van de verzamelde 
en gedocumenteerde gegevens. 

Opgravingen
Opgraven is een proces waarbij archeo- 
logen vastleggen wat in de bodem 
bewaard is gebleven van de activiteiten 
van onze voorouders. Met behulp van 
formulieren, kaarten en in toenemende 
mate met digitale apparatuur, wordt 
geregistreerd wat en er op welke plek 
in de bodem zit. Een archeologische 
opgraving is echter een eenmalig proces. 
Archeologen krijgen maar één keer de 
kans om een nederzetting op te graven, 
want door het onderzoek zelf wordt 
immers de vindplaats vernietigd. De 
vastgelegde documentatie is daardoor 
uniek bronnenmateriaal, zowel nu als 
ook in de toekomst.

Digitale documentatie
Lange tijd bestond de documentatie van 
een opgraving uit papieren formulieren en 
kaarten. Computers worden al langere tijd 
gebruikt bij het archeologisch onderzoek, 
maar tot voor kort ging het met name 
om het achteraf digitaliseren van de 
analoge formulieren en veldtekeningen. 
Momenteel wordt bij opgravingen steeds 
meer gebruik gemaakt van directe 
digitale registratie (veldcomputers, 
digitale camera’s, landmeetapparatuur). 
Er is dan geen analoog dossier meer, 
waarop we in de toekomst zouden 
kunnen teruggevallen. 
Het belang om, na de uitwerking 
en publicatie van de opgraving, de 
digitale documentatie permanent 
toegankelijk te houden, wordt daarmee 
des te noodzakelijker. Niet alleen de 
wetenschappelijke publicatie, waarin de 

interpretatie van de huidige onderzoekers 
wordt vastgelegd, is belangri jk. 
Juist die integrale velddocumentatie 
vormt de enige informatiebron voor 
toekomstig wetenschappelijk onderzoek. 
Herinterpretatie van een archeologische 
vindplaats kan uitsluitend plaatsvinden 
door een nieuwe analyse van de vondsten 
en de bestudering van de originele 
opgravingsdocumentatie. 
Er bestaat dan ook in de Nederlandse 
archeologie een wettelijke verplichting 
om na afloop van een opgraving de 
vondsten en de analoge documentatie 
bij een provinciaal depot in bewaring 
te geven. Voor de digitale bestanden 
bestaat er daarentegen nog nauwelijks 
belangstelling of enige verplichting. Bij 
talrijke onderzoekers liggen de diskettes 
of andere digitale media vrijwel letterlijk 
stof te verzamelen in een bureaulade of 
brandkast. Het risico is groot dat deze 
bestanden snel onleesbaar worden of nu 
al voor een deel als verloren beschouwd 
moet worden. En dat is precies waarin het 
huidige project verandering wil proberen 
te brengen.

Inventarisatie en aansprekende 
voorbeelden
Samen met de wetenschappers van de 
universiteiten en de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek wordt 
daarom een inventarisatie gemaakt van 
de al bestaande digitale gegevens over 
opgravingen bij hun instelling. Deze 
bestanden staan veelal op opslagmedia 
en in bestandsformaten die snel 
verouderen. Daar waar nodig kan, bij 
wijze van “noodverband”, al direct een 
conversie worden uitgevoerd. Voor een 
aansprekende selectie van opgravingen, 
zal de digitale documentatie integraal 
gearchiveerd worden. Door samen met 
de onderzoekers de files te verzamelen, 
converteren en documenteren wordt er 
een eerste stap gezet naar het bewust 
omgaan met de eigen unieke digitale 
bronnen. Het zijn voorbeelden, die laten 
zien dat cd-roms niet ongedocumenteerd 
in een brandkast mogen eindigen, maar 
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De Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden en NIWI-KNAW 
(NHDA) gaan de komende 1.5 jaar een door SURF/Dare gesubsidieerd 
project uitvoeren. In samenwerking met de Rijksdienst voor Oudheidkundig 
Bodemonderzoek en een groot aantal archeologische wetenschappelijke 
instellingen zal een start worden gemaakt op het gebied van het duurzaam 
archiveren van digitale archeologische bestanden. 
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NAAR EEN E-DEPOT NEDERLANDSE ARCHEOLOGIE



dat we er nu voor moeten zorgen dat een 
andere wetenschapper over zeg 10 jaar 
nog iets met de bestanden kan doen.

Duurzaam archiveren
Het duurzaam archiveren van de digitale 
opgravingsdocumentatie is niet zo 
eenvoudig als het op het eerste gezicht 
lijkt. Archeologische databestanden 
hebben namelijk een aantal kenmerken, 
die hen onderscheiden van bijvoorbeeld 
historische en sociaal-wetenschappelijke 
bestanden. Zo is er in de archeologie 
een heel breed scala aan digitale 
gegevenssoorten in gebruik, zoals:
• beschrijvende informatie over arte- 
facten en hun vondstcontext (data- 
bases)
• ruimtelijke informatie over de vond-
sten, grondsporen en geologie (vector-
tekeningen, Geografische Informatie 
Systemen, landmeetkundige data, GPS, 
geofysische metingen)
• documentair gebruik van digitale  
fotografie (bijvoorbeeld voor alle grond- 
sporen)
• dag- en weekrapportages over het  
verloop van het opgravingsproces
Daarnaast zijn er snelle veranderingen 
en ontwikkelingen in de gebruikte 
(standaard) software en wordt er 
vaak specifieke op maat gemaakte 
software gebruikt, bijvoorbeeld voor 
grote onderzoeksprojecten als de 
Betuweroute. 
Die grote verscheidenheid aan digitale 
bestandssoorten vereist een specifieke 
aanpak en (technische) kennis om de 
duurzaamheid te kunnen garanderen. Bij 
het archiveren en het documenteren van 
de archeologische bestanden moeten, 
rekeninghoudend met bestaande 
(inter)nationale praktijken, allerlei keuzes 
worden gemaakt over bijvoorbeeld het 
archief-format en de meta-documentatie. 
Voorafgaand aan het huidige project is 
daarom al een pilot-project uitgevoerd, 
waarin aan den lijve is ondervonden 
welke problemen opduiken bij het 
duurzaam archiveren van archeologische 
bestanden en welke oplossingen daarvoor 
mogelijk zijn. 

Eindresulaten
Met het huidige Dare-project zal er een 
dienst worden gestart, die de Nederlandse 
archeologen meer bewust moet maken 
van de eigen verantwoordelijkheid ten 
aanzien van de digitale bestanden. Het 
onderbrengen in een duurzaam digitaal 
archief, veelal aangeduid met de term 
“elektronisch depot” of “repository”, is 
binnen de huidige ontwikkelingen min 
of meer noodzakelijk geworden. Net zo 
goed als men gewend is om de vondsten 
en formulieren bij een provinciaal depot 
te deponeren, zo zou het gewoon moeten 
worden om de digitale documentatie bij 

De opgravingsleider en de fysisch antropologe bestuderen een Steentijd-graf op de vindtplaats Schipluiden.
Fotograaf: E. Plaenquart
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een e-depot aan te leveren.
Tijdens het project wordt de integrale 
projectdocumentatie van een aantal 
representa t ieve  archeo log i sche 
opgravingen digitaal opgeslagen en 
beschikbaar gesteld voor hergebruik. 
Door aan te s lu i ten b i j  actuele 
onderzoeksprojecten,  zu l len de 
mogelijkheden van hergebruik van de 
gearchiveerde digitale gegevens heel 
concreet kunnen worden geïllustreerd. 
De tijdens het project opgedane kennis 
wordt tevens verwerkt in een tweetal “best 
practices” gidsen over het hoe en waarom 
van het archiveren en documenteren 
van digitale opgravingsresultaten. 
Deze dienen er met name voor dat de 
archeologen bij toekomstige projecten 
al direct rekening kunnen houden met 
het bewaren van hun bestanden voor de 
lange termijn.

Naar een e-depot Nederlandse Archeologie
Voor het waarborgen van de duurzaamheid 
van de archeologische bestanden op de 
lange termijn, zal gedurende het Dare-

project worden onderzocht op welke 
wijze een e-depot voor de Nederlandse 
archeologie structureel vorm kan krijgen. 
In een soort businessplan zal nader 
worden uitgewerkt hoe deze dienst 
organisatorisch en financieel kan worden 
ingebed. Hierbij zal rekening worden 
gehouden met de huidige rol van de 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek ten aanzien van de 
provinciale depots, de plannen van 
de KNAW en NWO voor een nationaal 
wetenschappelijk data-archief, de 
ontwikkelingen binnen de Malta-wetgeving 
en archeologische kwaliteitszorg en de 
rol van de locale universiteitsbiblio-
theken bij het toegankelijk maken van 
wetenschappelijke eindproducten

Marjan Balkestein, Nederlands Historisch 
Data Archief, NIWI-KNAW: 
marjan.balkestein@niwi.knaw.nl

Mi lco Wansleeben, Faculte i t  der 
Archeologie, Universiteit Leiden: 
m.wansleeben@arch.leidenuniv.nl

WEB WERKERS VAN DE WERELD VERENIGT U!

In de sociale wetenschappen wordt de 
ICT revolutie geanalyseerd met vragen 
over de overgang van het industrialisme 
naar het post-industrialisme of van het 
modernisme naar het post-modernisme. 

(Amsterdam (IISG), Huub Sanders)

Veel van wat er geschreven wordt over de informatie revolutie van het 
afgelopen decennium gaat over de techniek. Het gaat over de als maar sneller 
wordende chips, de steeds grotere hoeveelheid MB’s die op harde schijven 
kunnen worden opgeslagen. De wet van Moore figureert hier prominent. 
Een ander veld van onderzoek gaat over de maatschappelijke effecten van 
de ICT revolutie. Vaak geschreven in een juichende en optimistische toon. 
Met deze faciliteiten zouden we pas echt een betere wereld kunnen bouwen 
is de teneur. Nu kunnen we echt communiceren, is de wereld een dorp en 
breekt het tijdperk van de ware democratie aan.

Een van de bekendste theoretici van 
deze wereld, Manuel Castells, besteedt  
in zijn driedelige “the Information Age” 
ook aandacht aan de effecten op arbeid. 
Castells beschrijft hoe in zijn visie de 
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wereld van de arbeid verandert. Hoe 
er een kern van “information based” 
managers ontstaat, geassisteerd door 
hooggeschoolde wetenschappers en 
een grote flexibele pool van oproepbare 
werknemers. Castells, en met hem 
meer auteurs, hebben weinig oog 
voor de historische aspecten van de 
ICT revolutie en historici die dat wel 
hebben, hebben vooral aandacht voor 
de technische aspecten. Of zijn vooral 
geïnteresseerd in de ondernemerskant 
ervan. De factor arbeid komt meestal 
aan bod als het lijdend voorwerp. Als 
een maatschappelijke categorie, die de 
consequenties moet ondergaan van de 
onvermijdelijke vooruitgang.

Dat er ook andere aspecten aan de ICT 
revolutie zitten wordt duidelijk gemaakt 
in  het themanummer “Uncovering labour 
in information revolutions” van de Inter-
national Review of Social History. Het is 
een goed ding dat het toptijdschrift van 
het Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis, dat arbeid als centraal 
thema in zijn onderzoekprogramma’s 
heeft staan, hier het voortouw heeft 
genomen en 9 oorspronkelijke bijdragen 
publiceert waarin de begrippen arbeid en 
informatie revolutie origineel met elkaar 
zijn verbonden.

Er zijn bijdragen over klerkenwerk bij 
een 18e eeuwse Duitse verzekeraar, de 
telegraaf in het 19e eeuwse Brits India, 
waar de Indiase werknemers van het 
staatsbedrijf van de koloniale overheid 
van informatietechnologie gebruik maak-
ten bij de organisatie van hun staking.  
De bundel kent ook 2 bijdragen over 
havens en scheepvaart. De verandering 
van het werk van stuwadoors in Durban 
door de combinatie van computerisatie 
en containerisatie worden geanalyseerd. 
Deze verschijnselen komen ook aan 
bod in het artikel over de internationale 
scheepvaart.

Maar de nadruk ligt bij gevallen in de VS  
vanaf de 2e helft van de 20ste eeuw. Dat 
ligt voor de hand als men bedenkt dat de 
mondiale voorsprong van de VS voor een 
belangrijk deel door de voorsprong van 
dat land in deze sector wordt bepaald.
Een interessante historische analyse over 
het rekenwerk benodigd om de steeds 
grotere en complexere elektriciteitsnet-
werken te onderhouden laat zien dat het 
invoeren van elektrische en mechanische 
rekenmachines alleen leidde tot ingewik-
kelder netwerken en een blijvende afhan-
kelijkheid van menselijke arbeid.

Een ander artikel behandelt de voortdu-
rende spanning in organisaties tussen 
de quasi-ambachtelijke programmeurs 
en het management dat streeft naar een 

gerationaliseerde, wetenschappelijke 
manier van software ontwikkeling.

Duidelijk is wel dat de ICT revolutie 
nieuwe vormen van arbeid genereert. 
Freelancers, kleine bedrijven, contract-
werk, alle vormen zijn mogelijk. Een 
bijdrage laat zien dat in het centrum 
van de revolutie, Silicon Valley, er ook 
nieuw vormen van arbeidersorganisatie 
ontstaan. Refererend aan het ambach-
telijke en klein ondernemerschaps-idee 
dat leeft in deze vaak self-employed 
beroepsgroep, hebben deze organisaties 
vaak de naam “gilde” gekozen. Ze bieden 
in een hoogst bewegelijke arbeidsmarkt, 
waar op bedrijven gebaseerde organi-
satievormen als bedrijfsledengroepen 
duidelijk geen effect meer hebben, in 
ieder geval enige steun en zekerheid. De 
grootste is de HTML Writers’ Guild dat in 
2001 123.000 leden telde (http://www.
hwg.org/ 26 juli 2004). Deze organisatie 
houdt zich vooral bezig met informatie-
uitwisseling via e-mail lijsten. Dergelijke 
organisaties bieden hun leden informatie, 
contact, kwaliteitsnormering en advies. 
De vaste staf is klein en veel van de 
praktische taken worden gedaan door 
vrijwilligers.

Vrijwilligers zijn ook het onderwerp van 
het laatste hier te noemen artikel. Het 
behandelt een conflict tussen AOL en 

zijn vrijwilligers die in chatrooms en bul-
letinboards voor AOL aan ontwikkeling en 
voorlichting (gidsen) werken. Juist deze 
groep is een groep die leeft in het ethos 
van de virtuele, niet commerciële wereld. 
De situatie deed zich voor dat vanaf het 
moment dat het AOL-management het 
werk van de vrijwilligers meer in bedrijfs-
matige processen wilde stroomlijnen, de 
vrijwilligers zich als werknemer gingen 
gedragen. Er werd zelfs met een online 
staking gedreigd.

Het is een goede zaak dat een wereld die 
zo belangrijk is geworden voor alle as-
pecten van de maatschappij ook sociaal-
historisch onder de loep wordt genomen. 
Het is te hopen dat de redactie van de 
IRSH het niet bij dit ene initiatief laat, 
maar dit onderwerp de aandacht blijft 
geven die een bedrijfstak met een derge-
lijke omvang, maar vooral een dergelijke 
uitstraling naar alle andere maatschap-
pelijke sectoren, verdient.

Aad Blok en Greg Downey, editors. 
International Review of Social History. 
Supplement 11. Uncovering labour in 
information revolutions, 1750-2000. 
Cambridge U.K. 2003 
ISBN 0 521 543533 
http://titles.cambridge.org/journals/
journal_catalogue.asp?mnemonic=ish 
(27 juli 2004 )

HISTORISCHE SCRIPTIES ONLINE

Het zou onterecht zijn om e-thesis te 
beoordelen met de maatstaven die gel-
den voor universiteiten of professionele 
erfgoedinstellingen. Het is immers in 
de eerste plaats een educatief project 
waarbij leerlingen tijdens het publiceren 
van een thesis (het mooie Vlaamse woord 
voor scriptie) verschillende software-
programma’s leren gebruiken, ze een 
website leren maken en productgericht 
leren denken. Door met thesissen om 
te gaan komen ze ook in contact met 
de universitaire wereld waar sommigen 
onder hen later zullen studeren. Dat ze 
hiervoor historische thesissen als werk-
materiaal gebruiken is op zich al een 
riem onder het hart van de adepten van 
de historische informatie wetenschap. 
Desalniettemin mag het resultaat er best 
wezen. De leerlingen van Sint-Lodewijk 
hebben op een verzorgde en uniforme 
wijze tot dusver zo’n tweehonderd-
veertig voor de overgrote meerderheid 

(Gent (Amsab-ISG), Bart De Nil)

We mogen ons niet blindstaren op de academische wereld of erfgoedinstel-
lingen voor het aanleveren van nuttige (lees: innovatieve) ICT-toepassingen 
in de historiografie. Want ook het MPI Sint-Lodewijk uit Wetteren (Oost-
Vlaanderen), een secundaire school voor leerlingen met een fysieke handi-
cap, heeft met website waarop historische scripties worden gepubliceerd, 
e-thesis genaamd, een waardevolle bijdrage geleverd.

historische thesissen gepubliceerd op 
het internet. De thesissen hebben een 
uniforme vormgeving met links naar 
de hoofdstukken en paragrafen en naar 
het notenapparaat. Als bezoeker kan u 
scrollen doorheen de lijsten, geordend 
alfabetisch op naam van de auteur, the-
matisch of per academiejaar. Of u kan 
doorheen de ongeveer drieduizend HTML 
pagina’s zoeken. Maar dan dient u wel de 
zoekactie driemaal te herhalen omdat de 
gratis zoekrobot slechts duizend pagina’s 
kan indexeren. Bij een toenemend aan-
tal thesissen en met in het achterhoofd 
dat elke gegevensverzameling zonder 
efficiënte zoekinstrumenten nutteloos 
is zou een zoekrobot met verschillende 
zoekfuncties geen overbodige investering 
zijn. Dat de op e-thesis gepubliceerde 
verhandelingen worden opgenomen in 
het gezaghebbende ‘Bibliografie van de 
geschiedenis van België’, onder leiding 
van Prof. Em. Romain Van Eenoo, is dan 
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Toepassing decor 'oriënt' op lampetkan model 
Hollandaisse (Petrus Regout/Sphinx, z.j.) 
uit collectie SHCL
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weer een pluspunt.

Uiteraard zijn er meerdere initiatieven 
waarbij thesissen online beschikbaar 
worden gesteld. De Katholieke Hoge-
school Kempen, bijvoorbeeld, ontwik-
kelde een digital library met als doel-
stelling de eindwerken van de Vlaamse 
industriële hogescholen beschikbaar te 
maken langs het internet. En ook in Ne-
derland zijn online thesissen beschikbaar. 
Zo stelt het Historisch Huis een scriptie-
bank op haar website ter beschikking. 
Er zijn echter andere redenen waarom ik 
e-thesis onder de aandacht van de H&I 
lezers wil brengen. In de eerste plaats 
omdat e-thesis symbool staat voor de 
vele ‘ICT/geschiedenis’-initiatieven die 
tot stand komen buiten de geïnstituti-
onaliseerde wereld van universiteiten 
en erfgoedinstellingen. En waarvoor we 
naar mijn bescheiden mening te weinig 
aandacht hebben. We dat zijn de kleine 
clubjes van professionelen, hoofdza-
kelijk academici en erfgoedwerkers. Ik 
heb het gevoel dat er een kloof bestaat 
tussen datgene wat de hele brede groep 
van historisch geïnteresseerden wenst 
en datgene waarmee de professionelen 
mee bezig zijn. Ook op het gebied van de 
historische informatie wetenschap.

Aan de andere kant ben ik ook gechar-
meerd door e-thesis als een voorbeeld 
van de wijze waarop ICT bijdraagt tot 
de democratisering van de geschied-
schrijving. Meer concreet geformuleerd 
door Dhr. Jos Martens in het Gastenboek: 
“Licentiaatsverhandelingen en doctorale 
proefschriften tellen soms nog geen tien 
lezers voor ze onder het stof van de uni-
versiteitsbibliotheken verdwijnen. Het re-
sultaat is dat dergelijke studies derhalve 
bitter weinig bijdragen tot de verhoging 
van het algemene historische kennispeil.” 
Een opmerking die hout snijdt temeer 
daar stapels historische scripties, die 
mede tot stand kwamen dankzij bergen 
gemeenschapsgeld, anders nooit het 
daglicht zullen zien. Je kan alleen maar 
wensen dat de Vlaamse universitaire 
wereld e-thesis oppikt en gelijkaardige 
educatieve projecten steunt, waardoor 
grote hoeveelheden historisch onderzoek 
voor iedereen langs het internet beschik-
baar wordt.

DECORS MAASTRICHTS AARDEWERK OPGENOMEN 
IN GEHEUGEN VAN NEDERLAND

(Maastricht (SHCL), Maartje Hermsen) 

In het kader van het Geheugen van Nederland, het door de Koninklijke Bib- 
liotheek gecoördineerde project dat zorgt voor de digitalisering en beschik- 
baar stelling van belangrijke bronnen van Nederlands cultureel erfgoed, werd 
op 18 juni 2004 de website ‘Decoraties Maastrichts aardewerk, 1836-1969’ 
en de bijbehorende onderwijsapplicatie gelanceerd. 

Decor 'oriënt' (Petrus Regout/Sphinx, 1862) 
uit collectie SHCL

Aan de basis van de website ligt een 
collectie van decorboeken die deel uit-
maakt van het bedrijfsarchief van de 
NV Koninklijke Sphinx-Céramique en 
voorgangers. Dit archief berust bij het 
Sociaal Historisch Centrum voor Limburg 
(SHCL) te Maastricht. De bewaard geble-
ven decorboeken bevatten ontwerpen 
voor decoraties die in de periode tussen 
omstreeks 1850 en 1969 op uiteenlo-
pende keramische gebruiksvoorwerpen, 
bestemd voor alle delen van de wereld, 
werden aangebracht. De boeken dien-
den niet alleen als voorbeeld voor de 
decorateurs in de fabriek, maar werden 
ook gebruikt als productcatalogi. De 
collectie is bijzonder vanwege haar om-
vang van ongeveer 18.000 decors, haar 
reikwijdte van meer dan een eeuw en 
omdat de decors een belangrijk aspect 
documenteren van een van de vroegste 
groot-industrieën in Nederland.
 
In nauwe samenwerking met het Indu-
strion, museum voor industrie en sa-
menleving te Kerkrade, en het Geheugen 
van Nederland heeft het SHCL de decors 
stuk voor stuk gefotografeerd, gedocu-
menteerd en gedigitaliseerd. De gedi-
gitaliseerde decors werden opgenomen 
in de website ‘Maastrichts Aardewerk’. 
Vanuit de educatieve doelstelling van het 
Geheugen van Nederland werd tevens 
een onderwijsapplicatie ontwikkeld voor 
het vmbo.

In het auditorium van het Industrion 
werd de website op 18 juni gepresen-
teerd in aanwezigheid van medewerkers 
van de drie betrokken instellingen, ver-
tegenwoordigers van de bedrijven die 
de digitalisering van de decors en de 
constructie van de onderwijsapplicatie 
mogelijk hebben gemaakt en andere 
belangstellenden. Ook de gedeputeerde 
voor cultuur van de Provincie Limburg 
was aanwezig om de website officieel in 
gebruik te nemen.

De lancering van de website werd voor-
afgegaan door korte lezingen over de 
werkzaamheden rond het Sphinxarchief 
die voorafgingen aan de digitalisering van 
de decors, de verschillende technieken 
waarmee de decoraties op het aardewerk 
werden aangebracht, de problemen bij 
het fotograferen en digitaliseren van de 
decors en de doelstellingen en collec-
ties van het Geheugen van Nederland. 
Aansluitend konden bezoekers een 
kijkje nemen in het cybercentre waar 
vmbo-leerlingen van de Maastrichtse 
St. Michaelschool OPDC werkten met de 
onderwijsapplicatie. 

Het Sphinx-decorsproject kent twee 
belangrijke verdiensten. Ten eerste ga-
randeert de digitalisering van de omvang-
rijke en bijzondere collectie decors het 
voortbestaan ervan als belangrijke bron 
van cultureel erfgoed. Daarnaast zorgt de 
beschikbaarstelling en ontsluiting van de 
collectie op internet ervoor dat een breed 
publiek kennis kan nemen van de decors, 
die door hun kwetsbaarheid en beperkte 
toegankelijkheid doordat ze als unica in 
boekvorm bewaard zijn, niet in materiële 
zin tentoongesteld kunnen worden. 

De website 'Maastrichts aardewerk' kan geraad-
pleegd worden via:

http://www.geheugenvannederland.nl
http://www.shclimburg.nl
http://www.industrion.nl
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EUROPESE FOTOCOLLECTIES ONLINE

Er zijn maar liefst vier nieuwe nationale 
fotomusea opgericht. In Antwerpen staat 
tegenwoordig het Nationaal fotomuseum 
van België (http://www.fotomuseum.
be). In Cinisello Balsamo te Italië staat 
het Museo di Fotografia Contemporanea 
(http://www.museofotografiacontem
poranea.com) en Zwitserland heeft 
in Winterthur een nieuw onderkomen 
voor de nationale collectie (http://www.
fotomuseum.ch). Verder is in Parijs  het 
Jeu de Paume vernieuwd geopend als 
het Centre National de la Photographie 
(http://www.cnp-photographie.com). 
Tenslotte kent Berlijn nu het Helmut 
Newton Stiftung museum (http://www.
smb.spk-berlin.de). Dat laatste museum 
beheert de fotocollectie die door deze 
fotograaf aan de stad is geschonken.

De musea bezitten stuk voor stuk fraai 
vormgegeven websites. Deze sites geven 
veelal een goede impressie van wat er 
aanwezig is, maar een gedegen ontslui-
ting van het aanwezige beeldmateriaal 
schiet er meestal bij in. Integratie van 
de collecties en deze gemeenschappelijk 
aanbieden of het toegankelijk maken van 
de collectie in verschillende Europese 
talen is blijkt een brug te ver.

Maar in Europa heeft men niet stil geze-
ten. Het European Visual Archive (EVA), 
een door de Europese Unie gefinancierd 
project, biedt via Internet toegang tot 
ongeveer 20.000 historische foto’s. De 
foto’s komen uit twee grote Europese 
archieven, namelijk het London Metropo-
litan Archive en het Stadsarchief Antwer-
pen. Op de site kan in het Engels, Duits 
en Nederlands gezocht worden naar de 
foto’s en tevens kunnen bestellingen voor 
reproducties geplaatst worden. Het pro-
ject was gestart om de Europese burger, 
de Europese bedrijven en de Europese 
wetenschap te dienen en is in 2001 suc-
cesvol afgerond. EVA is echter nog niet 
aan haar einde.

In het juni nummer vorig jaar is in dit 
blad al melding gemaakt van het vervolg 
project genaamd het European Visual 
Archive Marked validation Project, EVAMP 
(http://www.evamp.org). Dit project 
loopt sinds het voorjaar van 2003 en 
zal in de komende maanden worden 
afgerond. Het uiteindelijke doel bestaat, 
naast het opleveren van een maketing 

(Amsterdam, (NIWI-KNAW), Douwe Zeldenrust)

In de Elsevier van 10 juli werden de nieuwe musea besproken die Europa 
rijk is. Elsevier wist maar liefst 24 nieuwe musea te tellen die in de laatste 
twee jaar stuk voor stuk bijzondere openingsexposities organiseerden. Waar 
Elsevier niet bij stilstond is het opvallende feit dat 5 van die 24 Europese 
musea gericht zijn op fotocollecties.1

plan, uit drie delen. Ten eerste is het 
de bedoeling om meerdere archieven te 
betrekken. Ten tweede is het plan een 
flexibeler ontsluitingsysteem voor de 
collecties te ontwikkelen en ten derde 
zal de mogelijkheid om in de collecties 
te zoeken op meerdere Europese talen 
moeten worden uitgebreid.

De eerste resultaten zien er veelbelo-
vend uit. Naast het London Metropolitan 
Archive en het Stadsarchief Antwerpen 
heeft de Koninklijk Bibliotheek van 
Brussel zich aangesloten bij EVAMP. Met 
andere archieven is contact gezocht en 
de er is veelal positief gereageerd. Ten 
tweede heeft het centrale EVA-systeem 
plaats gemaakt voor een decentraal sy-
steem gebaseerd op het Open Archives 
Intitative protocol. Deze verandering 
heeft vooral “onder de motorkap” plaats-
gevonden, maar het is voor archieven 
een stuk eenvoudiger geworden om 
zich aan te sluiten en de collectie te on-
derhouden. Tenslotte is het aantal talen 
uitgebreid met Frans, Spaans en Itali-
aans. De vernieuwde site is momenteel 
al beschikbaar. Er kan naar hartelust in 
deze Europese collectie worden gezocht 
(http://www.eva-eu.org). 

Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met Douwe Zeldenrust: douwe.
zeldenrust@niwi.knaw.nl.

1. Simons, Rik, ‘Nieuwe musea in Europa, 
openingen van de laatste twee jaar’ El-
sevier, jaargang 60, nummer 28, 10 juli 
2004, blz. 46-47.

EEN REVIVAL VOOR DE 
ASSOCIATION FOR 
HISTORY AND COMPUTING?

(Amsterdam (NIWI-KNAW), Peter Doorn)

Tijdens een bijeenkomst van de 
“Council” van de internationale As-
sociation for History and Computing 
ben ik nogal onverwacht aange-
zocht om voorzitter van deze club te 
worden. Ik heb dat bijzondere ere-
baantje zonder veel bedenkingstijd 
geaccepteerd, maar realiseerde me 
wel dat het voorzitterschap werk aan 
de winkel zou betekenen. 

De AHC is zoekende naar een nieuwe 

koers. Van een vereniging met leden is 
de AHC vorige zomer een organisatie 
van landelijke of regionale afdelingen 
geworden. De activiteit van de interna-
tionale koepel is dan ook afhankelijk van 
de activiteiten van de afdelingen, en die 
is nogal variabel. Er zijn achttien “mem-
ber organizations” of “branches” en drie 
geassocieerde organisaties (Interquant, 
Quantum en SIDES; zie verder: http://
grid.let.rug.nl/ahc/index.html). De AHC 
is vooral in Europa actief, al zijn er ook 
branches in de VS, Canada, en Israel. 
Belangrijke activiteiten van de AHC zijn 
de uitgave van het tijdschrift “History 
and Computing” en een  tweejaarlijkse 
conferentie. 

Onlangs hebben Onno Boonstra (Secre-
tary General van de AHC), Leen Breure 
en ik een uitvoerige analyse gemaakt van 
de stand van zaken op het terrein van 
de historische informatiekunde.1 Onze 
studie geeft aan dat in de afgelopen 20 
jaar weliswaar veel is bereikt, maar dat 
er ook nog veel te wensen over is. De 
AHC heeft zich in onze ogen te weinig 
bekommerd om onderzoek naar me-
thoden en technieken van de informa-
tie- en communicatietechnologie voor 
het historisch onderzoek en teveel om 
standaardtoepassingen daarvan. De brug 
naar de informatica is slechts een wankel 
gevalletje, terwijl ook grote groepen van 
“traditionele” historici niet zijn “bekeerd”. 
Intussen wordt de meeste historisch-in-
formatiekundige vooruitgang geboekt in 
de erfgoedsector, waar grote collecties 
werden en worden gedigitaliseerd. Deze 
projecten waren echter vaak gericht op 
de “geïnformeerde burger” en het onder-
wijs, niet op de onderzoeker.

Ik wil in mijn periode als voorzitter – met 
anderen – proberen om de AHC een nieu-
we impuls te geven. Onze studie heeft bij 
diverse gelegenheden al aanleiding gege-
ven tot stevige en hoopvolle discussies. 
Ook de e-Science, die bij de natuur- en 
sociale wetenschappen al tot belangrijke 
vernieuwingen leidt, geeft nieuwe mo-
gelijkheden voor “e-History”. Wat zijn 
die mogelijkheden? Ik wil in ieder geval 
werken aan de volgende zaken:

 • Onze "Past, Present and Future"  
studie geeft aanzetten voor nieuwe 
onderzoeksthema’s. We zullen nagaan 
of langs deze lijnen een internationale 
onderzoeksagenda kan worden gefor-
muleerd, die als kader kan dienen voor 
nieuw onderzoek, nieuwe samenwer-
kingsverbanden en -projecten.
• De banden met de informatica/in-
formatiekunde en met de sector van 
het cultureel erfgoed zullen worden 
verstevigd. Hiervoor zal onder andere 
de tweejaarlijkse conferentie dienen, 
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AANKONDIGINGEN

Op vrijdag 24 september organiseert 
de VGI (Vereniging voor Geschiede-
nis en Informatica) een studiemiddag 
met als thema ‘de toegankelijkheid 
van historische websites’. Tijdens deze 
studiemiddag zal worden ingegaan op 
de toegankelijk van websites, gebruiks-
vriendelijkheid, gebruikersanalyse en 
gebruikerstesten. Een vertegenwoordiger 
van ‘Drempels Weg’ zal ingaan op de 
richtlijnen voor een toegankelijke web-
site. David Geerts van de K.U.Leuven 
zal vervolgens ingaan op gebruikers-
analyse en gebruikerstesten en hoe je 
door een gerichte evaluatie de usability 
van je site kan toetsen en verbeteren. 
 
Tevens zal op deze dag voor de tweede 
maal de innovatieprijs worden uitgereikt. 
De prijs, die is ingesteld door de Vereni-
ging voor Geschiedenis en Informatica, 
wordt toegekend aan de meest vernieu-
wende ICT-toepassing op het terrein van 
de geschiedenis van het afgelopen jaar.  
 
Een deskundige jury heeft uit de vele 
inzendingen drie projecten genomi-
neerd die kans maken op de prijs. 
Deze zullen een presentatie verzorgen 

STUDIEMIDDAG TOEGANKELIJKHEID 
VAN HISTORISCHE WEBSITES & 
PRIJSUITREIKING VGI INNOVATIE-
PRIJS 2004

die overigens in 2005 in Nederland zal 
worden gehouden.
• Het Tijdschrift van de AHC, History 
and Computing heeft een zwakke basis 
en wordt met grote inspanning (thans 
vooral van Matthew Woollard) overeind 
gehouden. 
• De contacten tussen de landelijke en 
regionale branches zullen worden ver-
sterkt; internationale workshops kunnen 
dit bevorderen.

Bezien vanuit Nederland lijkt het klimaat 
rijp voor een revival van de historische 
informatiekunde. Tal van wetenschapsor-
ganisaties zijn bezig met nieuwe plannen 
op het grensgebied van de historisch-
culturele studies en de informatica: de 
KNAW met zijn programma “e-Science 
voor de humaniora”, NWO met een nieuw 
onderzoeksprogramma Catch (Continu-
ous Access To Cultural Heritage), SURF 
met een nieuwe beleidsnota en aanstaan-
de conferentie over de digitale geestes-
wetenschappen. Ook in het buitenland 
lonken nieuwe mogelijkheden en bieden 
Europese fondsen nieuwe kansen. 

1. Onno Boonstra, Leen Breure en 
Peter Doorn, ‘Past, present and future 
of historical information science’, in: 
Historical Social Research / Historische 
Sozialforschung, Vol. 29 (2004), No. 2. 
Ook verschenen als afzonderlijke publi-
catie bij Edita, Amsterdam en als PDF te 
downloaden van het Web op:
http://www.niwi.knaw.nl/
nl/geschiedenis/onderzoek/
onderzoeksprojecten/past_present_
future_of_historical_information_
science/toon

INTERNATIONALE AHC CONFERENTIE 
2005 IN NEDERLAND!

De XVIe internationale AHC conferentie 
beoogt specialisten uit drie brede stro-
men bijeen te brengen:
• Onderzoekers die computers toepas-
sen in historisch-culturele studies (dus 
naast historici ook kunsthistorici, archeo-
logen, historisch letterkundigen, enz.)
• Informatiekundigen en informatici die 
actief zijn op het gebied van cultureel 

erfgoed en de humaniora
• Professionals werkzaam bij cultureel 
erfgoedinstellingen (archieven, bibliothe-
ken, musea), die ICT gebruiken voor het 
toegankelijk maken en onderhouden van 
hun collecties.

De conferentie richt zich primair op 
methodische en technische aspecten 
van computergebruik in de humaniora 
en het cultureel erfgoed. Sessies zullen 
bij voorkeur bestaan uit een mix van de 
verschillende stromen. Voorstellen voor 
sessies en papers kunnen vanaf heden 
worden ingediend. 

Suggesties voor onderwerpen voor 
sessies en papers

• Toegang tot data, retrieval and pre-
sentation
• Verrijking van data 
• Images & multimedia
• Geografische Informatie Systemen
• Kwalitatieve en kwantitatieve data-
analyse 
• Digitalisering van cultureel erfgoed 
• Tekstanalyse en tekstretrieval 
• Theorie, methodologie en educatie

Nadere informatie zal te vinden zijn op 
http://www.ahc2005.org

tijdens de studiedag en mede in-
gaan op toegankelijkheid en usability. 

http://www.DatBewarenWe.nl 

DatBewarenWe.nl een website voor 
leerlingen van 9-12 jaar en hun docen-
ten en behandelt de conservering van 
het cultureel erfgoed in Nederland. Aan 
de hand van drie leeftijdgenoten (Mo, 
Sven en Iris), krijgen de leerlingen via 
diverse soorten lessen een (inter-) ac-
tieve introductie in de wereld van musea, 
archieven, monumenten en archeologie. 
Een door de jury zeer gewaardeerd 
aspect van de site is dat docenten en 
erfgoedinstellingen er zelf lessen aan 
kunnen toevoegen.
 
http://www.DatBewarenWe.nl 

Ename Tijdvenster

Tijdvenster 3 is een project van het 
Ename Expertisecentrum voor Erf-
goedontsluiting vzw, in samenwerking 
met het e-business team van IBM België. 
Het venster heeft de vorm van een groot 
plasma-scherm, waarop multimediale 
erfgoedinformatie wordt weergegeven. 
Afhankelijk van de interesse van de be-
zoeker, wordt een “verhaal” gebouwd op 
basis van “nuggets”, kleine stukjes infor-
matie. Deze nuggets worden dynamisch 
verweven in een lopend verhaal, zodat 
de bezoekers precies de informatie krijgt 
waarin hij geïnteresseerd is. Het venster 
zorgt daardoor bij een zeer breed publiek 
voor een historische sensatie.
 
http://www.enamecenter.org/ 

De volgende 
conferentie 
wordt in 
Nederland 
gehouden en 
wel in 
Amsterdam, 
van 14-17 
September 
2005.
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Op 14 oktober 2004 wordt in Amsterdam 
de studiedag 'Een toekomst voor het 
onderzoeksarchief' gehouden. 

Bij wetenschappelijk onderzoek worden 
grote hoeveelheden ruwe empirische 
gegevens geproduceerd en objecten 
verzameld. Deze data en die objecten 
zijn van groot belang voor de controle 
van het verrichte onderzoek; bovendien 
kan het materiaal voor nieuw onderzoek 
worden hergebruikt; tenslotte moet het 
als wetenschappelijk erfgoed beschouwd 
worden. 

Nationaal en internationaal bestaat er 
grote belangstelling voor het behoud en 
de toegang tot wetenschappelijke data. 
Als er niets gedaan wordt, verdwijnt 
waardevolle informatie die uit publieke 
middelen is gefinancierd.

De  organisatoren van de studieconferentie 
hopen een discussie los te maken over 
verschillende strategieën om het behoud 
van de toegang tot dit materiaal te 
garanderen. Zij hebben daartoe een 
aantal invloedrijke sprekers uitgenodigd 
om verschillende denkbare strategieën 
te belichten.

De studiedag wordt georganiseerd door 
De Stichting Academisch Erfgoed, de 
Universiteit van Amsterdam, het Neder-
lands Instituut voor Wetenschap- pelijke 
Informatiediensten en het Overleg Post- 
en Archiefzaken Universiteiten.

Programma
Dagvoorzitter: C.E. van Rappard-Boon 
(hoofd Inspectie Cultuurbezit)

10.00
Ontvangst

10.20 
Opening door E. Bleumink (voorzitter 
van de SAE)

EEN TOEKOMST VOOR HET 
ONDERZOEKSARCHIEF
Het behoud van wetenschappelijke 
archieven, databestanden en 
collecties bij de universiteiten

Museum voor oude technieken/ID DOC

ID-DOC is een initiatief van het Museum 
voor Oudere Technieken (MOT) in Grim-
bergen. In het museum worden onder 
meer oude handwerktuigen verzameld. 
De identificatie van deze werktuigen is 
vaak een probleem, niet alleen voor het 
museum, maar ook voor onderzoekers, 
verzamelaars en geïnteresseerde leken. 
ID-DOC is een on-line databestand dat 
dit probleem grotendeels heeft weten op 
te lossen. Meer dan 1000 werktuigen, 
die ooit door bijna 200 beroepen werden 
gebruikt, zijn in de vorm van een uitge-
breide beschrijving en een afbeelding in 
het bestand opgenomen. Het innova-
tieve aspect zit in de toegankelijkheid 
van het systeem, waardoor amateurs 
én professionals op hun wenken worden 
bediend.
 
http://www.mot.be 
 
De studiedag en prijsuitreiking vindt 
plaats op vrijdag 24 september, in de 
Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem-
Alexanderhof 5, Den Haag en begint 
om 13.00 uur. Deelname is gratis, maar 
aanmelden is gewenst. Dit kan door een 
e-mail te sturen naar Paula Witkamp: 
paula.witkamp@bureau.knaw.nl

Programma
13.00 – 13.30 
Ontvangst met koffie/thee

13.30 – 14.00 
Richtlijnen voor toegankelijkheid van 
websites – Sander Damen (Drempels 
weg)

14.00 – 14.30 
User Interface Design – David Geerts 
(Mediacentrum K.U.Leuven)

14.30 – 14.45 
Vragen/discussie

14.45 – 15.00
 Theepauze

Presentaties van de genomineerden 
voor de VGI-innovatieprijs 2004

15.00 – 15.30 
Ename Tijdvenster

15.30 – 16.00 
DatBeWarenWe

16.00 – 16.30 
Museum voor oudere technieken/ID 
DOC

16.30
Prijsuitreiking & borrel

10.30
Lancering van de website van de SAE 
door C. Reitsma (projectmedewerker 
erfgoed bij de Mondriaan Stichting)

10.35 
Inleiding door M.S. Polak (projectleider 
DIV-Archiefproject  van de UvA)

11.00 
M. van Boven (algemeen rijksarchivaris): 
Onderzoeksmateriaal in universitaire 
archieven

11.30 
P.K. Doorn (hoofd van de afdeling Ge-
schiedenis  van het NIWI-KNAW): Het 
Nationaal Data-archief

12.00
L. Waaijers (platformmanager ICT en 
onderzoek bij SURF): De ambities van 
DARE

12.30 
Lunch

13.30
 P. Hogendoorn (hoogleraar Pathologie bij 
het LUMC): Medisch onderzoeksmateriaal 
beentumoren

14.00 
S. de Clercq (adviseur van het Utrechts 
Universiteitsmuseum): Bewaarmodellen 
voor corporele onderzoekscollecties

14.30
Pauze

15.00 
P. Schroeder (coördinator informatiebe-
leid  van het Ministerie van OCW): On-
derzoeksmateriaal in een internationaal 
kader: de OECD

15.30 
M. Wispelwey (hoofd Archeologische 
Informatie bij de ROB): Archeologisch 
vondstmateriaal

16.00 
Discussie en afronding

16.30 Afsluiting & borrel

Plaats Doelenzaal, Universiteitsbiblio-
theek Amsterdam, Singel 425, Amster-
dam

Aanmelding vóór 1 oktober bij: 
Florence.Meershoek@niwi.knaw.nl 
o.v.v. studiedag onderzoeksarchieven

Informatie M.S.Polak@uva.nl

Deelname gratis
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8

Onlangs viel er bij ons thuis een brief op 
de mat van het Ministerie van Defensie. 
Deze was gericht aan mijn zoon van 
17. Hem werd meegedeeld dat hij is 
ingeschreven voor de dienstplicht. Daar 
schrok ik even van. De dienstplicht was 
toch afgeschaft? Nee, aldus de brief, de 
dienstplicht is alleen opgeschort. De mo-
gelijkheid blijft bestaan dat onder bepaal-
de omstandigheden de dienstplicht kan 
worden gereactiveerd. Ter geruststelling 
wordt vermeld dat het daar voorlopig niet 
naar uitziet. Maar je weet maar nooit.

Dit wierp mij opeens 30 jaar terug. Toen 
kreeg ik namelijk diezelfde brief, maar 
deze had meer directe consequenties. Na 
mijn middelbare schoolopleiding moest 
ik mij meteen melden bij de Koninklijke 
Marechaussee in Apeldoorn. Ik had grote 
bedenkingen tegen het vervullen van de 
dienstplicht en besloot een beroep te 
doen op de wet “Gewetensbezwaren”. Na 
een streng verhoor door een commissie: 
“U loopt in het park met uw vriendin, uw 
vriendin wordt verkracht, wat doet u”,  
werden mijn bezwaren geaccepteerd en 
trad ik in 1972 als Tewerkgesteld Erkend 
Gewetensbezwaarde (Tegger) in dienst 
van de Koninklijke Bibliotheek, waar ik 
nog steeds werk. 

In die jaren waren in bibliotheken kaart-
systemen het belangrijkste instrument in 
de informatievoorziening. In mijn herin-
nering waren we allemaal voortdurend 
bezig met het op volgorde zetten van 
kaartjes in kaartenbakken. Alfabetisch, 
chronologisch, systematisch. Over het 
ordenen van kennis en informatie was al 
sinds de negentiende eeuw goed nage-
dacht. Met name in de jaren zestig van de 
twintigste eeuw waren de systemen die 
hieruit voortkwamen geperfectioneerd. 
Ze waren vreselijk ingewikkeld en zeer 
dwingend, vergden veel personele inzet 
en een hoog kwaliteitsniveau. De mensen 
die de systemen onderhielden, voelden 
zich de hoeders van onze kennis en cul-
tuur. Ze vormden de ruggengraat van de 
bibliotheek. En ze legden de lat zeer hoog. 
Dat moest ook wel, want de geringste 
afwijking kon leiden tot een verlies van 
informatie. 

De introductie van informatietechnologie 
in bibliotheken maakte een einde aan dit 
zorgvuldig geconstrueerde bouwwerk. 
“Alfabetiseren” zoals wij dat noemden 
hoefde niet meer. En die fantastische 
classificatiesystemen werden overbodig. 
Kleine onregelmatigheden leidden niet 
meer direct tot informatieverlies. Geïn-
tegreerde systemen maakten een veel 

efficiëntere ontsluiting van informatie 
mogelijk. Met de komst van Internet 
werd een volgende stap gezet: zoekma-
chines, portals, open archive systemen. 
En het zoeken naar informatie is totaal 
veranderd. Voor mijn schoolgaande 
zoons is internet de belangrijkste, zo 
niet de enige bron. Mijn jongste zoon 
van 14 vindt het gebruik van boeken 
zelfs ‘achterlijk’.

In een recent overleg met vertegen-
woordigers uit de historische onder-
zoekswereld en van instellingen uit de 
erfgoedsector kwam naar voren dat de 
aanwezige oudere onderzoekers nog de 
voorkeur geven aan de ‘look en feel’ van 
originele historische documenten, maar 
de vertegenwoordigers van de instellin-
gen signaleerden een toenemende vraag  
naar digitaal, snel, op afstand en goed 
toegankelijk, met name bij de jongere 
onderzoekers. Ook al kun je daarbij 
informatie mislopen. Iemand vóór jou 
heeft immers al bepaald hoe je iets kunt 
vinden en wat je te zien krijgt. 

Daar ligt natuurlijk de grootste uitdaging 
voor medewerkers van bibliotheken 
en archieven. En eigenlijk is er in dat 
opzicht niet veel veranderd. De lat ligt 
nog steeds even hoog. Alleen de sprong-
techniek is veranderd. Voor sommigen 
betekent dat een verandering in de 
trainingsaanpak. En dat valt niet altijd 
mee, maar het moet.

Maar het is zeker niet zo dat wat in het 
verleden is gedaan zomaar verdwijnt 
of overbodig wordt. Als Tegger in de 
jaren zeventig werkte ik bij de afdeling 
Oude Drukken. Ik ontsloot een collec-
tie overdrukken van de boekhistoricus 
mejuffrouw Maria Kronenberg. In keurig 
schoolschrift  schreef ik gegevens over 
de artikelen op kaartjes en zette die 
netjes op volgorde. Nu maken die door 
mij 30 jaar geleden geschreven kaartjes 
inmiddels deel uit van digitale kennisdo-
meinen als Bibliopolis en Book History 
online. En dat is het mooie van dit vak. 
Dat je werk blijft.

Dennis Schouten
(Projectmanager Metamorfoze bij de Koninklijke 
Bibliotheek)

20-22 september 2004, Amster-
dam
Erpanet: Business Models related to 
Digital Preservation
http://www.erpanet.org

24 september 2004, Den Haag
VGI studiemiddag: De toegankelijkheid 
van historische websites & uitreiking VGI 
Innovatieprijs
http://www.vgi-online.org/innovatie04.
con.htm

27 - 28 september 2004, Salzburg, 
Oostenrijk
Symposium 2004-- eCulture Horizons: 
From Digitisation to Creating Cultural 
Experience(s)
http://eculture.salzburgresearch.at

30 september - 1 oktober 2004, 
Amsterdam
Symposium ICT en geesteswetenschap-
pen: Nieuwe onderzoeksperspectieven 
voor de geesteswetenschappen
http://www.surf.nl/bijeenkomsten/in-
dex2.php?oid=114

14 oktober 2004, Amsterdam
Studiedag: Een toekomst voor het on-
dersoeksarchief
https://www.niwi.knaw.nl:9180/nl/ge-
schiedenis/new_2/toon

30 oktober 2004, Apeldoorn
Landelijke Archievendag
http://www.archievendag.nl/
 
1 november 2004, Den Haag
Permanent Access to the Records of 
Science
http://www.kb.nl/coop/euconference/

7-10 november 2004, Berlijn, 
Duitsland
19th Internationla CODATA Conference: 
The Information Society: New Horizons 
for Science
http://www.codata.org/


