8

22

De archivistische
kieswijzer

Een web van webarchieven. Een pleidooi
voor samenwerking in
Nederland

Maar liefst 28 politieke partijen
doen mee aan de landelijke
verkiezingen op 15 maart.
Welke partijen hebben oog
voor cultureel erfgoed,
informatiebeheer, privacy en
openbaarheid? Welke partij
vertegenwoordigt de
belangen van de erfgoedprofessional en informatiespecialist? De redactie heeft
alvast voor u de verkiezingsprogramma’s doorgenomen
van de grote partijen en een
handvol kleinere partijen.
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Het woord bij de daad.
Kennisontwikkeling in
de praktijk
In 2008 maakten tien
gemeenten ook audiovisuele
verslagen van vergaderingen.
Dat aantal is sindsdien
explosief gegroeid. Er is veel
aandacht voor de duurzame
toegankelijkheid van audio- en
videoverslaglegging en de
noodzaak dit in beleid en uitvoering te vatten.

Redactie Archievenblad ■

Antal Posthumus en Nienke
Onkenhout ■

Het internet is niet meer weg
te denken uit ons dagelijks
leven. Maar het web is vluchtig
en de informatie waarop je
vandaag je beslissing baseert,
kan morgen verdwenen zijn.
Webarchivering is daarom van
groot belang, maar vindt nog
te weinig en te versnipperd
plaats. Tijd voor actie dus.
Marcel Ras en Arnoud Goos ■

34
‘Ik voel me thuis in de rol
van archivaris.’ In gesprek
met Iris Heidebrink
Ze houdt van het oplossen
van problemen, grenzen verleggen en nieuwe mogelijkheden scheppen. Bij het
Nationaal Archief heeft ze dan
ook al heel wat klussen
geklaard. Maar ook na haar
pensionering blijft Iris
Heidebrink een gedreven
archivaris: ‘Eindelijk de kans
om archiefonderzoek te doen
waar ik nooit eerder tijd voor
had.’
Fransien Smeets ■
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