
 
 

Delft University of Technology

Editorial over open access

van Thoor, Marie-Therese; van der Hoeven, Franklin

DOI
10.7480/knob.117.2018.2.2456
Publication date
2018
Document Version
Final published version
Published in
Bulletin KNOB: Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond

Citation (APA)
van Thoor, M-T., & van der Hoeven, F. (2018). Editorial over open access. Bulletin KNOB: Koninklijke
Nederlandse Oudheidkundige Bond, 117(2), 57. https://doi.org/10.7480/knob.117.2018.2.2456

Important note
To cite this publication, please use the final published version (if applicable).
Please check the document version above.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download, forward or distribute the text or part of it, without the consent
of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license such as Creative Commons.

Takedown policy
Please contact us and provide details if you believe this document breaches copyrights.
We will remove access to the work immediately and investigate your claim.

This work is downloaded from Delft University of Technology.
For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to a maximum of 10.

https://doi.org/10.7480/knob.117.2018.2.2456
https://doi.org/10.7480/knob.117.2018.2.2456


E
D

ITO
R

IA
L

57

‘This is a strong and significant journal with clear 
aims and an excellent reputation’, schreef het Scopus 
Title Evaluation Team in mei 2011. Scopus is een van 
de academische zoeksystemen waarmee via trefwoor-
den kan worden gezocht naar artikelen, recensies, ci-
taties en referenties. Voor studenten en onderzoekers 
is dit soort zoeksystemen onmisbaar geworden. Ze 
zorgen ervoor dat het Bulletin ook zichtbaar en herken-
baar is in de internationale academische wereld.  
Recentelijk is het tijdschrift ook opgenomen in de  
European Reference Index for the Humanities and  
the Social Sciences én de Emerging Sources Citation 
Index. Op onze website bulletin.knob.nl zijn al deze 
ontwikkelingen te volgen, en zijn alle teksten via open 
access toegankelijk. In 2018 zullen we ook een begin 
maken met het publiceren van Engelse teksten, uit-
sluitend in open access via de website. Daarnaast blijft 
het Bulletin natuurlijk gewoon in het Nederlands en op 
papier verschijnen want, in de woorden van G. Tomasi 
di Lampedusa (1958), ‘alles moet veranderen opdat  
alles hetzelfde blijft’.

Marie-Thérèse van Thoor, hoofdredacteur 

In juni 1899 verscheen het eerste Bulletin van de Neder-
landsche Oudheidkundige Bond. ‘Ter voorkoming van 
te groote verwachtingen’ werd er ‘terstond op ge wezen, 
dat het niet in de bedoeling [lag] een geregeld verschij-
nend tijdschrift in het leven te roepen...’. Met enige 
trots kunnen we 119 jaar later constateren dat opeen-
volgende redacties het bescheiden ‘vliegend blaadje 
(…) op ongeregelde tijden verschijnende’ hebben ver-
anderd in het huidige tijdschrift. Het Bulletin KNOB is 
een wetenschappelijk ‘journal’ over onderwerpen op 
het brede gebied van ruimtelijk erfgoed. In de af-
gelopen jaren heeft het tijdschrift de nodige moderni-
sering ondergaan. De redactie wordt ondersteund 
door professionele vormgeving en eindredactie. Het 
Bulletin heeft een nieuw, maar toch vertrouwd uiterlijk 
gekregen. Het verschijnt op vier vaste momenten in 
het jaar. De mededelingen van het bestuur zijn uit het 
blad verdwenen, maar de formule van substantiële ar-
tikelen en recensies is gehandhaafd. Naast de toets 
van de redactie worden de teksten ook anoniem beoor-
deeld door vakgenoten.




