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‘Ik koos voor het archief, 
uit volle overtuiging.’ In 
gesprek met Rolf Hage

Hij heeft een Zeeuwse achter-
naam, zijn ouders kwamen 
uit Dordrecht en hij groeide 
op in Groningen. Toch is Rolf 
Hage met recht een Bossche-
naar te noemen. Al sinds 
1996 werkt hij in het Bossche 
archiefwezen. Als gemeente-
archivaris met oog voor het 
publiek staat hij voor een 
gezonde balans tussen archief 
en erfgoed. 

Fransien Smeets ■ 
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Verwacht: de Omgevings-
wet

De Omgevingswet komt eraan 
en dit kan zorgen voor een 
cultuuromslag. Twee pijlers 
zijn integraliteit en participatie. 
Voor allebei zijn communicatie 
en informatievoorziening van 
groot belang. Het is dus zaak 
nu al aan de slag te gaan met 
de nieuwe manier van werken.

Maarten Molenaar ■
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Archivarissen in vloeibare 
tijden. Over de effectiviteit 
van wat we doen

De nieuwe Omgevingswet is 
in aantocht. Dat heeft grote 
gevolgen voor informatie-
beheer. Wordt de archivaris 
daarbij voldoende gezien en 
gehoord? Is er genoeg aandacht 
voor archiefbeheer? Hoe kan 
de archivaris effectief functio-
neren in een wereld waarin 
vrijwel alles lijkt te bewegen? 

Frans Smit ■
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Wat te doen met historische 
data: verzamelen en 
publiceren

Historisch onderzoek verplaatst 
zich steeds meer naar het web. 
Hoe pak je dat efficiënt aan? 
Welke digitale tools zijn er 
beschikbaar voor het maken 
van aantekeningen, voetnoten, 
verwijzingen en referenties? 
En hoe verzeker je een veilige 
opslag van onderzoeksdata? 

Ivo Zandhuis ■


