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Digitaal archiveren in
Silicon Valley

Archives en ligne. Franse
archieven steeds digitaler

De universele toegang tot alle
kennis van de wereld! Hoe geef
je deze enorme ambitie vorm?
Deze inspirerende woorden van
Internet Archive-oprichter
Brewster Kahle op de KVANdagen 2016 smaakten naar
meer. Zelfs zoveel meer dat een
groep medewerkers van het
Nationaal Archief op 27 maart
2017 afreisde naar Silicon Valley
om daar vijf dagen lang kennis
te maken met de ‘American
way of digital data’.

De Franse archieven openen de
digitale deuren: door een grote
inhaalslag worden steeds meer
archiefcollecties online aangeboden. Vele interessante
bronnen zijn daardoor beschikbaar voor het grote publiek.
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Who You Think You Are?
Live. Genealogie als
publieksevenement

‘Er zijn nog genoeg uitdagingen.’ In gesprek
met Petra van Amerongen

Van 6 tot 8 april vond in
Birmingham de tiende editie
plaats van Who Do You Think You
Are? Live. Tweehonderd stands
en vele interviews, lezingen en
presentaties gaven kleur aan
‘the worlds largest family history
show’.

Omdat ze graag ‘iets met
boeken’ wilde doen, koos ze
voor een bibliotheekopleiding.
Ze werkte als bibliothecarisdocumentalist, maar de liefde
bracht haar uiteindelijk naar de
archiefsector. Daar ontwikkelde
de liefde voor het vak zich. Na
bijna 35 jaar blikt Petra van
Amerongen terug.

Conrad Gietman ■

Fransien Smeets ■
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