
Het 83e archief-

congres van het 

Verband Deutscher 

Archivarinnen und 

Archivare (VdA) 

kreeg ‘Archieven 

zonder grenzen’ 

als titel mee. Als 

locatie koos men 

Saarbrücken, de 

hoofdstad van het 

Saarland, sinds 

eeuwen een grens-

regio. Vandaag ligt 

Saarbrücken op nauwelijks drie kilometer 

van de Franse grens, waardoor de univer-

siteitsstad een deels Franstalig hinterland 

heeft. De Franse taal is er in het straat-

beeld dan ook duidelijk aanwezig. Ook 

in Zwitserland is taaldiversiteit een rea-

liteit, maar volgens Anna Pia Maissen is 

er niets wat samenwerking over de taal-

grenzen in de weg mag staan. Contact 

en uitwisseling tussen culturen zijn vol-

gens Asfa Wossen Asserate, de Duits-

Ethiopische bedrijfsadviseur, auteur en 

politiek analist die de gesmaakte ope-

ningsrede voor zijn rekening nam, zelfs 

de motor van maatschappelijke ontwikke-

ling. Er is niet zoiets als een monocultuur, 

culturen zijn altijd mengvormen en migra-

tie is van alle tijden. Archiefdiensten spe-

len een belangrijke rol in het bestrijden 

van vooroordelen, want zonder archieven 

kan de geschiedenis naar believen gema-

nipuleerd worden. Daarom moeten ze vol-

doende archiefbestanden m.b.t. migratie 

bewaren en ze zo nodig d.m.v. oral history 

aanvullen.

Ontsluiting over de grenzen heen was een 

centraal congresthema. Om in een digi-

tale wereld te kunnen communiceren is 

er nood aan een gemeenschappelijke taal, 

aan standaarden dus. Niet gelijk welke 

standaard aldus Irmgard Becker, die er 

herhaaldelijk op hamerde dat de nieuwe 

bibliotheekstandaard RDA niet geschikt 

is voor de archiefsector. Edgar Kutzner 

hield een stevig pleidooi voor het gebruik 

van ISAD(G), naar zijn mening in Duitsland 

nog steeds niet ingeburgerd. Nochtans 

biedt die heel wat voordelen tegenover 

de traditionele aanpak à la Papritz; zon-

der aan kwaliteit in te boeten. Bovendien 

kan men er de ontsluitingseTciëntie sterk 

mee verhogen — niet onbelangrijk in een 

tijd van besparingen — en zo de nog 

steeds groeiende ontsluitingsachterstan-

den eindelijk met succes aanpakken. Dat 

ISAD(G) aan de Duitse archiefwereld zou 

zijn voorbijgegaan werd zoniet tegenge-

sproken dan toch minstens stevig genu-

anceerd in tal van andere interventies. Zo 

ook door Franz-Josef Ziwes, die zich dan 

weer een groot pleitbezorger toonde van 

authority records, in Duitsland vooralsnog 

weinig bekend. Nochtans bieden ze, ook 

voor kleinere instellingen, heel wat kansen 

dankzij de mogelijkheden om eigen gege-

vens bijv. te kruisen met verschillende 

online beschikbare databanken, wat dan 

weer een pak gratis zichtbaarheid kan 

opleveren. Vreemd genoeg repte Ziwes 

met geen woord over de ISAAR(CPF).

Archiefdocumenten heten uniek te zijn, 

toch zijn ze vandaag lang niet altijd meer 

in slechts één exemplaar of op één drager 
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aanwezig. Als gevolg van de digitale ont-

wikkelingen is zelfs niet altijd meer even 

duidelijk wat precies een origineel is. 

Angela Ullmann stelde in haar niet onop-

gemerkt gebleven lezing een model voor 

dat aan die problemen tegemoet poogt 

te komen. Uitgangspunt daarbij is niet 

het fysieke exemplaar, wel de intellectu-

ele eenheid waaraan de beschrijvingen 

van alle representaties en dragers wor-

den gekoppeld.

De digitalisering verandert de relatie tus-

Gebruikers zouden steeds meer alles zo 

veel mogelijk digitaal en van thuis uit ter 

beschikking willen hebben, liefst via één 

enkele muisklik, dus zonder eerst nog 

tal van websites te moeten uitkammen. 

Initiatieven als het Archives Portal Europe 

en Archivportal-D proberen aan die wens 

te beantwoorden zonder het belang van 

context en hiërarchische structuur over-

boord te gooien. De sprekers waren bij-

zonder positief over de al uitgewerkte en 

nog op stapel staande technische ontwik-

kelingen. Het Duitse project plant zelfs 

toepassingen voor 

mobiele media als 

smartphone en 

iPad. Voor Frank 

Bisschof, die de 

digitalisering van 

bronnen in Duits-

land vergeleek met 

de grootscha li gere, 

meer gestroom-

lijnde en thema-

tische aanpak in 

Frankrijk, is het 

dan weer tijd voor 

de cyberarchivaris 

die bij de traditio-

nele ondersteuning 

van het publiek 

gebruik maakt van 

moderne hulpmid-

delen: chatsessies, 

telefonische hot-

lines, videocon-

ferenties etc. Dat de digitale ontwikke-

lingen heel wat mogelijkheden bieden 

mag duidelijk zijn maar, zo waarschuwde 

Anna Pia Maissen, ze kunnen ook leiden 

tot dwang. Een teveel aan digitalisering 

kan zelfs uitmonden in demotivering en 

bureaucratisering.

Gerd De Coster, Cegesoma

De congreshal in Saarbrücken. Foto: Gerd De Coster.
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