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Erfgoed in de kijker.
Lessen trekken uit
succesformules

SNAAI wordt JONG
archivarissen: weer klaar
voor de toekomst!

Het Plakkaat van Verlatinghe is
uitgeroepen tot ‘Het pronkstuk
van Nederland’. In april 2018
staat het Nederlandse erfgoed
opnieuw in de spotlights,
ditmaal met de campagne
Ons echte goud tijdens de
Nationale Museumweek. Wat
kunnen we leren van deze
twee succesformules die het
Nederlands erfgoed onder de
aandacht brengen bij het grote
publiek?

17
Portable Antiquities of
the Netherlands: private
archeologische vondsten
beschikbaar als Linked
Open Data

Vera Weterings n
Portable Antiquities is een
aanduiding voor kleine archeologische vondsten zoals scherven, munten, kledingspelden
en haarnaalden. Veel van die
vondsten komen uit professionele opgravingen en dat is
het materiaal waar archeologen
hun onderzoek vaak op baseren. Minder bekend is dat er
ook heel veel private verzamelingen archeologica bestaan.

Van 2003 tot en met 2017
was SNAAI hét platform voor
jonge archivarissen. Vele
activiteiten en cursussen
werden georganiseerd, tot eind
vorig jaar het doek viel. SNAAI
bestaat niet meer, maar leeft
voort in JONG archivarissen.
JONG archivarissen n

36
‘Het verhaal is van alle
tijden.’ Terugblikken met
Annemarie van Geloven
en Jean Pierre Klaver
Ze begonnen hun loopbaan
bij dezelfde archiefdienst,
kozen vervolgens hun eigen
pad, maar toch kwamen hun
wegen weer samen. Bij het
Brabants Historisch Informatie
Centrum waren ze jarenlang
collega’s, maar aan die tijd
komt een einde. Jean Pierre
Klaver en Annemarie van
Geloven gaan met pensioen.
Tijd voor een terugblik.

Bernadine Ypma n
Stijn Heeren n
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