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17

Het Coburg-archief. Een
vorstelijke schat in Europa

Googelen door archieven.
Een revolutie in archieftoegang of sciencefiction?

De Belgische historicus Olivier
Defrance vertelt Gustaaf
Janssens over de archieven
van de niet meer regerende
takken van de familie van
Saksen-Coburg. Een familie
die in de negentiende eeuw
door heel Europa actief was in
de hoogste kringen.
Gustaaf Janssens ■

11
Een particulier archief
met een publieke kant

De automatische tekstherkenning
lijkt voorzichtig de sprong van
experimenteel naar operationeel
te maken. Hoe werkt deze
technologie, welke resultaten
worden er gehaald en ten
slotte: welke mogelijke gevolgen
kan dit alles hebben voor het
toegankelijk maken van
archieven?
Edwin Klijn ■

26
Toegang tot digitaal
archief. Raadpleging,
uitlening en hergebruik
in de praktijk (deel 4)

De koninklijke archieven en
hun onderzoekers komen
uitvoerig aan de orde in het
S@P Jaarboek. Maar hoe werkt
de koninklijke archivaris?
Een gesprek met Bernard
Woelderink, oud-directeur van
het Koninklijk Huisarchief in
Den Haag, en met Gustaaf
Janssens, ere-archivaris van
het Archief van het Koninklijk
Paleis in Brussel, over hun tijd
als vorstelijk archivaris.

Het e-depot is meer dan een
archiefruimte of -bewaarplaats
voor archief. Het heeft ook
potentie als bron voor nieuwe
vormen van historisch onderzoek. Daar worden de eerste
contouren nu pas zichtbaar
van. Onder de naam ‘digital
humanities’ ontwikkelen zich
totaal nieuwe onderzoeksvormen voor historici.

Yvonne Bos-Rops ■

Roland Bisscheroux ■
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