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‘1 + 1 is niet altijd 2’

Tijdens een buitenlandse reis 
ontdekte ze haar interesse voor 
boeken. Niet alleen om te 
lezen, maar ook als object. Ze 
koos voor de wereld van het 
geschreven woord en ontwik-
kelde zich tot een ervaren 
restaurator. Als kersvers 
redactielid van het Archieven-
blad vertelt ze over haar vak: 
‘We moeten blijven nadenken 
bij alles wat we doen.’
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De rol van pamfletten in 
de vroegmoderne tijd

Sociale media zijn niet meer 
weg te denken uit onze 
maatschappij. Dat roept voor 
archivarissen praktische 
vragen op omtrent archivering. 
Het onderwerp nodigt daar -
naast ook uit tot een meer 
theoretische analyse: in 
hoeverre is de rol van deze 
platforms vergelijkbaar met 
historische fenomenen?
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Archiveren van sociale 
media

Wat zijn sociale media? 
Facebook, Instagram, Twitter, 
maar hoort WhatsApp daar ook 
bij? Moeten of willen we ze 
archiveren? En welke tools zijn 
daarvoor het meest geschikt? 
Tegen welke juridische en 
ethische vraagstukken lopen 
we aan? Nederlandse erf goed-
instellingen werken samen om 
richtlijnen te ontwikkelen voor 
het archiveren van sociale 
media.
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De digitale schatkamer 
van DANS

Wetenschappers besteden veel 
aandacht aan het verzamelen en 
verwerken van data. Maar hoe 
worden datasets opgeslagen?  
En hoe kunnen onderzoeks-
gegevens het beste worden 
hergebruikt? DANS, het Neder-
lands instituut voor permanente 
toegang tot digitale onderzoeks-
gevens, helpt onderzoekers en 
dataprofes sionals bij deze en 
andere vragen op het gebied van 
Research Data Management.
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