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Op weg naar …  
en verder …

Zijn leven is geen ‘bevroren 
beeld’, maar juist steeds 
weer in ontwikkeling. Van 
Badhoevedorp tot Marbella, 
van Coimbra tot Gouda. Een 
evocatief reisverslag van 
Sigfried Janzing.

Floortje Tuinstra n

10

Quantified Self Data: 
moeten we alles meten en 
weten? 

Slaap, beweging, lichaams-
temperatuur: digitale apparaten 
maken het steeds makkelijker 
om ons eigen (lichaams)
gedrag te registreren. Gary Wolf, 
grondlegger van The Quantified 
Self, gaf tijdens de jaarlijkse 
Ketelaarlezing 2017 zijn visie op 
het archiveren van Quantified 
Self Data.
 

Nationaal Archief n

Inhoud

06

Geïndustrialiseerde 
digitalisering

De scanproductie van het 
Stadsarchief Amsterdam wordt 
in januari 2018 opgeschaald 
naar 20.000 scans per dag. 
Om dit mogelijk te maken 
heeft het Stadsarchief een 
nieuwe werkwijze ontwikkeld, 
gebaseerd op principes uit de 
industrie.
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Toekomstmuziek of harde 
werkelijkheid?

De wereld verandert in hoog 
tempo. De archiefwereld 
verandert mee met een focus 
op digitale dienstverlening. 
Vernieuwingen rondom big data 
en robotisering brengen nieuwe 
mogelijkheden met zich mee, 
maar roepen ook vragen op. We 
leven in Liquid Times en dat is 
dan ook het onderwerp van het 
nieuwe S@P-jaarboek. 
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