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‘Ik droom van een 
archief-tomtom’

Sinds kort is Pieter Koenders met 
pensioen als hoofd Collectie van 
het Nationaal Archief. In de 22 
jaar dat hij er werkte, had hij 
de toegankelijkheid hoog in het 
vaandel, bij voorkeur met behulp 
van vernieuwende methodes. 
Een terugblik. 

Floortje Tuinstra  
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Identiteit en het  
collectieve geheugen  
van de samenleving

Er is een toenemende 
belangstelling voor identiteit. 
Regionale identiteit is een 
belangrijke motivator voor de 
functie ‘collectief geheugen van 
de samenleving’ van archief-
instellingen. Problematisch 
wordt het echter als archief 
primair als erfgoed wordt 
beschouwd. 

 

Roland Bisscheroux  

Inhoud
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Op zoek naar de 
mogelijkheden van 
Machine Learning 

De hype rond kunstmatige 
intelligentie ontgaat niemand. 
Systemen zijn in staat waar te 
nemen, te leren, te handelen 
en zich aan te passen aan 
hun omgeving. Wat betekent 
dat voor de archiefsector? 
Kan een zelflerend systeem 
bijdragen aan een betere 
informatiehuishouding?

Mette van Essen 
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Archivaris gaat over 
grenzen

Hij bezocht ruim 120 landen 
overal ter wereld. Waar mogelijk 
bezoekt hij tijdens een reis ook 
de nationale archiefinstelling, 
met een lange reeks bijzondere 
archiefervaringen tot gevolg. Een 
reisverslag. 

Richard van den Belt 
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