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Brewster Kahle: ‘Laten
we een zelf-archiverend
web maken!’

‘Per ‘t schip de Dijamant,
over de West-Indien.’
Gekaapt archief slavenforten teruggevonden in
The National Archives

Het jubileumcongres van de
KVAN bood een podium aan
Brewster Kahle, oprichter van
The Internet Archive. Kahle is
voor velen een inspirerende
man. Hij praat niet alleen,
maar neemt digitalisering en
archivering ook daadwerkelijk
concreet ter hand. Sinds hij in
de jaren negentig door de
verkoop van zijn softwarebedrijf
financieel onafhankelijk is, zet
hij zich in voor ‘universele
toegang tot alle kennis’.

13
Ben Kafka: ‘Papierwerk
is mensenwerk’
Tijdens het KVANjubileumcongres hield Ben
Kafka een inspirerende keynote
getiteld ‘The Paperwork
Explosion’. Voorafgaand aan die
presentatie sprak Eric Ketelaar
met hem. Kafka: ‘We need to
keep in mind that we are
defending not only the historical
record, but the political one.’

Ivo Zandhuis ■

Eric Ketelaar ■

In 1803 wordt tien jaar archief
van de Nederlandse slavenforten in West-Afrika verscheept
naar Nederland. Het komt nooit
aan op zijn bestemming, want
het schip wordt door de
Engelsen gekaapt en het
archief belandt in The National
Archives in Londen. Onlangs is
het teruggevonden.
Metamorfoze financiert de
conservering en digitalisering
van deze archiefschat.
Erik van der Doe ■

45
‘De taken en de positie
van de archivaris zullen
ingrijpend veranderen.’
In gesprek met Herman
Ronner
Hij woont al 37 jaar in
Maastricht, maar heeft nog
altijd een noordelijke tongval.
Toch voelt Herman Ronner
zich helemaal thuis in het
diepe zuiden. Na een rijke
archiefcarrière staat hij nu
aan de vooravond van zijn
pensioen. Een mooi moment
voor een goed gesprek.
Fransien Smeets ■
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