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Anthropology 2.0

Anthropology 2.0 draagt als 

ondertitel ‘Rethinking Why and 

How “Information is Power”’. Deze 

blogwiki lijkt op het eerste gezicht 

iets chaotischer en minder ge

structureerd dan andere wiki’s, 

maar biedt via de zoekfunctie een 

weelde aan antropologische informatie. 

ArchIef 2.0 

nederlAndse en VlAAmse ArchIVArIssen In bewegIng…?

Archief 2.0 stelt zich ten doel 

om via een online community 

geïnteres seerde Nederlandse én 

Vlaamse archivarissen sa men te 

brengen rond web 2.0 en andere 

ICTevoluties met betrekking tot 

het archiefwezen, en bij uitbreiding ook het bibliotheekwezen. 

Een snelle blik op de gebruikersprofielen leert dat de meerderheid 

van de users voorlopig van boven de rijksgrens komt…

blog coret

oVer het rAAkVlAk VAn Internet en geneAlogIe

In deze blog laat Bob Coret, ICTarchitect van opleiding en pro

fessie, zijn licht schijnen op de 

allerlaatste online tools die 

genealogen, maar vooral ook het 

grote publiek ter beschikking 

staan, en die zijn inziens de 

interesse voor stambomen en 

familiegeschiedenis een breder draagvlak kunnen meegeven. 

Op http://api.coret.org biedt Coret ook Application Programming 

Interfaces voor genealogische services aan. Deze zijn bedoeld voor 

(stamboom)applicatie en web site ontwikkelaars en niet direct 

voor stamboomonderzoekers. Ook de site Genealogie online (zie 

verder) is van Coret’s hand. 

buurtAtlAs.nl

Buurtatlas.nl is een ‘wiki’ over ruimtelijk beleid en cultuurhistorie 

bij onze noorderburen, die het geïnteresseerden niet alleen 

mogelijk maakt om op een eenvoudige manier te zoeken naar 

allerlei informatie over de omgeving, maar die tevens een kanaal 

is om vlot informatie aan een ruim 

publiek te kunnen meedelen. Wie 

wil, kan mee schrijven aan de 

omgevings geschiedenis van Ne

der land door: een eigen tekst te 

schrijven; bestaande beleids

teksten meer toegankelijk te herschrijven; foto’s toe te voegen en/

of de plaats van een object of een gebied op de kaart aan te 

geven. 

cAnAdIAn herItAge InformAtIon network (chIn) 

Het Canadian Heritage Information Network (CHIN) is opgebouwd 

als een nationaal ‘centre of 

excellence’ dat  zowel Canadezen 

als een wereldwijd publiek zicht 

wil bie den op Canada’s digitaal 

erf goed. Hun missie luidt: “to 

promote the development, the 

presentation and preservation of Canada’s digital heritage content for 

current and future generations of Canadians”. Eén blik op de sitemap 

biedt al een schat aan informatie, onder andere aan 

museumprofessionals. 

den | dIgItAAl.AllemAAl.

Den (Digitaal Erfgoed Nederland) is het nationale kennisplatform 

voor ICT en cultureel erfgoed in 

Nederland. Op deze pagina vindt 

u speciaal voor erfgoedinstellingen 

geselecteerde filmpjes afkomstig 

van YouTube. Wie wil, kan hier ook 

z’n eigen filmpje aanmelden. Een 

must see is in ieder geval ‘Web 2.0… The Machine is Us/ing Us’! DEN 

biedt verder een projectenbank en een ICTregister voor cultureel 

erfgoed.

geneAlogIe onlIne

Deze website laat genealogen toe 

gratis hun verzamelde data over 

hun eigen of andere families te 

publiceren. Niet enkel stam 

bomen en parentelen, maar ook 

bidprentjes en ander archief

materiaal kan mee worden opgenomen. De inzender blijft 
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bovendien eigenaar van het aangeleverde materiaal. Dit wordt 

o.a. via bronvermelding gewaarborgd. Vergelijk deze site bv. met 

het Engelstalige commerciële initiatief www.myheritage.com. 

museums wIkI

Deze gloednieuwe museumwiki 

daagt museumprofessionals uit 

om collectief meer gedetailleerde 

museuminformatie te posten dan 

op bv. Wikipedia het geval is. Op 

de site vind je een onlinepresen

tatie van de mogelijkheden, zoals ver toond op de Museums & the 

Web Conference 2007. 

portAble AntIquItIes scheme

In GrootBrittanië stelt de wet dat 

wie een ‘schat’ vindt, deze dient te 

rapporteren aan de overheid. Via 

deze site kunnen schattenvinders 

uit Engeland en Wales geheel 

vrijwillig hun vondsten rappor

teren en krijgen ze tegelijk ook informatie hoe idealiter met 

bodemvondsten om te gaan met het oog op preservatie. Het 

educatieve luik komt aan bod in ‘Past Explorers’, met een 

handleiding voor leerkrachten en een funzone voor kinderen..  

powerhouse museum

Het Australische Powerhouse 

Museum, dat in Sydney is ge

vestigd, is gewijd aan weten schap, 

design en geschiedenis.  Sinds het 

zijn website vernieuwde, gebruik

makend van web 2.0snufjes, 

verdrievoudigde het webbezoek. Vernieuwend is dat de online 

collectiedatabank door gebruikers bezoek wordt voorzien van tags 

zodat nieuwe bezoekers via gebruikersinteractie gegenereerde 

verwante items aangereikt krijgen. In tegenstelling tot www.steve.

museum, waar met tag ging geëxperimenteerd wordt, past het 

Powerhouse Museum de tags al toe binnen een dynamisch 

zoekinstrument.

turnIng the pAges 2.0™

Turning the Pages 2.0™ is een 

knappe spinoff van de British 

Library waarbij vijftien topstukken 

via Shockwave doorbladerbaar 

wor den gemaakt voor het grote 

publiek. Daarnaast kan je luisteren 

naar het commentaar van experts 

en je eigen bemerkingen achter laten. Via de ingangen ‘Flemish 

masters in miniature’ en ‘A landmark in medical history’ blijkt ook 

erfgoed van bij ons digitaal wereldwijd ontsloten te worden. Naast 

de ingescande literaire hoogstandjes doorbladeren, kunnen lezers 

ook inzoomen op tal van onderwerpen die in de British Library 

onderzocht zijn en die al dan niet gelinkt zijn aan de getoonde 

meesterwerken, zoals bv. het thema ‘Lost Gardens’. Zelfs ecards 

versturen was niet eerder zo’n plezier als hier. 

ukoln

UKOLN is een “centre of expertise in 

digital information management, 

providing advice and services to the 

library, information, education and 

cultural heritage communities”, 

ondergebracht bij de University of 

Bath. Interessant is onder andere de ‘Good Practice Guide for 

Developers of Cultural Heritage Web Services’.

VIrtueel plAtform

Virtueel Platform (VP) is een 

“internationaal georiënteerd, on

af  hankelijk expertisecentrum”. VP 

stimuleert sinds 1998 vernieuwing 

in de Nederlandse ecultuur en 

ondersteunt kennisuitwisseling 

tus sen mensen en organisaties die de innovatieve kwaliteiten van 

ecultuur willen inzetten in de kunsten en media. n
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