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AVG weg ermee!

Inventariseren anno 2018.
Een rondje langs het veld

De invoering van de nieuwe
Algemene verordening
gegevensbescherming gaat
grote gevolgen hebben voor
de beschikbaarstelling van
informatie door archiefdiensten. De Europese meetlat
wordt langs onze archieven
gelegd. That’s one small step
for Europe, one giant leap
backwards for the Netherlands.
Terug naar de 19e eeuw
welteverstaan.

Overheidsarchieven horen
in goede, geordende en
toegankelijke staat te worden
overgedragen. Eigenlijk heeft
een archief dus helemaal geen
inventarisator meer nodig. Of
toch wel? Hoe gaat het in de
praktijk? De redactie vond het
hoog tijd voor een rondje langs
het archiefveld.

16
Publiek Domeindag 2018

Floortje Tuinstra en
Marian de Vos n
Auteursrechtelijke bescherming
vervalt 70 jaar na de dood van
de maker. Ieder jaar in januari
komen er dus nieuwe collecties
in het publieke domein.
Om daarbij stil te staan,
organiseerde de Koninklijke
Bibliotheek op vrijdag 5 januari
2018 voor het eerst de Publiek
Domeindag. Tijdens een aantal
presentaties passeerden enkele
in 1947 overleden makers en
hun vrijgegeven werken de
revue.

Luud de Brouwer n

34
‘Archivaris worden?
Tja, dat moest ik wel
verantwoorden aan mijn
vrienden.’ In gesprek
met Etienne van den
Hombergh
Liefde voor geschiedenis
heeft hij altijd gehad. Als
stads- en streekarchivaris van
de middeleeuwse Hanzestad
Zutphen zit Etienne van den
Hombergh dan ook uitstekend
op z’n plek. Hij is enthousiast
over zijn werk, maar spreekt
minstens zo bevlogen over zijn
hobby’s.

Vera Weterings n
Cees Tromp n
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