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Het archief op de
camping. Publieke
waarde van archiefinstellingen

Historisch perspectief.
Machiel Bosman: ‘Het
móet kloppen, anders
heeft het geen zin’

Hoe overtuigt u uw bestuurders,
buren en bezoekers van de
sociaal-maatschappelijke
waarde van uw werk en
organisatie? En biedt die
waarde voldoende legitimering
voor de kosten die gemaakt
worden binnen de archiefsector? Kortom, hoe zit het
met de legitimering van de
archiefsector?

Historicus Machiel Bosman
schreef een bijzonder boek: De
Roofkoning. Prins Willem III en
de invasie van Engeland. Het
leverde hem een nominatie op
voor de Libris Geschiedenisprijs
2016. ‘Een bloedstollend
koningsdrama’, aldus de jury.

Ernest Verhees ■

14
De experts aan het woord:
wat kan de archiefsector
met nieuwe digitale
technologie?
Archiefinstellingen beschikken
over een rijkdom aan ‘data’
die nog nauwelijks gevonden
kunnen worden in het digitale
domein. Maar op het grensvlak
van Digital Humanities en
digitale collectieontsluiting zijn
er ontwikkelingen gaande die
daarin weleens verandering
kunnen brengen.

Wouter van Dijk ■

54
‘De cirkel is rond.’ In
gesprek met Agathe Fris
Eigenlijk wilde ze archeoloog
worden, maar via een studie
kunstgeschiedenis kwam ze
uiteindelijk toch in het
archiefwezen terecht. Na een
rijke archiefloopbaan is Agathe
Fris terug bij het begin: het
ontsluiten van archiefbronnen
die nog niet geïnventariseerd
zijn. Een portret.

Fransien Smeets ■

Edwin Klijn ■
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