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‘Bisto der ek ien fan 
Grutte Pier?’ In gesprek 
met Johan Steendam

Geboren en getogen in 
Leeuwarden, en met driekwart 
Friese voorouders, zit hij bij 
Tresoar niet slecht. Hij coör-
dineerde het toegankelijk 
maken van de burgerlijke 
stand, Friese kentekens, 
gevangenisregisters, beeld-
materiaal en was betrokken bij 
het Sonttolproject. 
Tegenwoordig organiseert Johan 
Steendam rondleidingen, 
lezingen en evenementen en 
ontving zelfs André Kuipers. 

Floortje Tuinstra ■ 
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ECHOES maakt digitale 
erfgoedcollecties 
toegankelijk 

Universeel toepasbaar, modulair 
en open: ECHOES maakt het 
delen van digitale 
erfgoedcollecties mogelijk. 
Erfgoed Leiden en Omstreken 
en Tresoar werken samen met 
Spaanse partners aan dit 
innovatieve systeem.

Walther Hasselo en Ariela Netiv ■

Inhoud

nummer 7  2017   ■   3

04 Van de redactie
05 De archiefervaring
07 Nieuws uit het veld
10 Vervanging van archiefstukken: zijn we ‘in control’?, Roland Bisscheroux
13 PID, wie is er niet groot mee geworden? Kevin van Tuil
16 Digital Humanities en Big Data, Roland Bisscheroux
20 Wat te doen met historische data: geografische informatiesystemen, Ivo Zandhuis
22 Metagegevens: van Dublin Core tot TMLO, Adrie Spruit
25 Plaatselijke figuren, portretten voor de toekomst, Ellen Drees en Ester Prins
26 ECHOES maakt digitale erfgoedcollecties toegankelijk, Walther Hasselo en Ariela Netiv
28 Eigentijdse toegangen op middeleeuwse stadsrekeningen, Cees Tromp
31 Aanbod en gebruik van open-datasets, Cees Tromp
34 Doe meer met je historische kaarten! Van mooi plaatje naar geografische informatie, 
 Ellen Gehring en Walther Hasselo
38 Googelen door archieven: fictie of werkelijkheid?, Anne Gorter
40 Column
42 KVAN Nieuws | SNAAI Lab
43 In memoriam Joop IJsseling (1927-2017)
44 Uitgelezen
49 Agenda
50 Burgerlijke Stand | ‘Bisto der ek ien fan Grutte Pier?’ In gesprek met Johan Steendam, Floortje Tuinstra

10

Vervanging van 
archiefstukken: 
zijn we ‘in control’?

Vervanging van papieren 
archiefstukken door digitale 
versies is een belangrijke stap 
om volledig digitaal te kunnen 
werken. Hoewel er al jarenlang 
vervanging plaatsvindt op basis 
van handboeken vervanging 
en vervangingsbesluiten, blijkt 
uit recent onderzoek dat we 
nog niet ‘in control’ zijn.

Roland Bisscheroux ■

38

Googelen door archieven: 
fictie of werkelijkheid?

We leven in een tijdperk waarin 
we met één muisklik allerlei 
informatie vinden. Alleen al op 
de term ‘archief’ geeft Google 
ruim 46 miljoen resultaten. Maar 
kom je altijd bij de meest 
interessante of waardevolle 
informatie? Nog niet, maar dat 
gaat veranderen.

Anne Gorter ■


