
vormen tot een allround service pro-

vider in een leercentrum dat in het VK 

met zijn campusgebonden studen-

Daarvoor zijn nieuwe competenties 

en attitudes nodig. De medewerkers 

uit de klassieke bibliotheek moeten 

tijd en ruimte krijgen om dat nieuwe 

profiel op te pikken. En dat alles moet 

de ‘oude bibliotheek’ doen in nauwe 

samenwerking met de academici, veel 

meer dan dit vroeger het geval was. 

“The key challenge for librarians is to 

collaborate with academic colleagues 

to exploit the potential of information 

resources in programmes of study and 

in research and to develop appropri-

ate information skills in students”.

De leercentra van Graham en zijn 

publicaties daarover hebben ook bui-

ten het Verenigd Koninkrijk school 

gemaakt tot in Frankrijk toe, waar 

men zelfs de Engelse term Learning 

Centre niet vertaald heeft. 1 Ook in 

Vlaanderen zijn er realisaties en belof-

tevolle projecten zowel in de universi-

teit als in de hogeschool. Ideeën lenen 

bij G. Bulpitt, maar die inpassen in de 

Vlaamse context is daarbij de bood-

schap. Want de Vlaamse leeromge-

ving verschilt op een aantal punten 

grondig van de Engelse.

Julien Van Borm

1 Mettre en place un Learning Centre. Enjeux et 

problématiques. 

Rapport d’études. Conférence des présidents 

d´université. Paris, mai 2011. 

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numeri-

que/documents/49519-mettre-en-place-un-

learning-center.pdf
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DE RELEVANTIE VAN 
INHOUDELIJKE ONTSLUITING
Tijdens de sessie ‘Metadata’ op donder-

dag kwam het onderwerp inhoudelijke 

ontsluiting aan bod in de lezing van Piet 

De Keyser van de KHLeuven. Deze was 

ooit het visitekaartje van de bibliotheca-

ris maar boette sterk aan belang in. Wie 

heeft nog nood aan LCSH-trefwoorden 

en UDC-codes als automatische full 

text-indexering en het Semantic Web 

bestaan? 

In zijn presentatie overliep Piet De Keyser 

de plaats die trefwoorden toebedeeld 

krijgen in de hedendaagse bibliotheekfor-

maten. Enerzijds zijn er sterk gestructu-

reerde formaten zoals MARC 21 en CDWA, 

die bestaande trefwoordensystemen, the-

sauri en classificaties kunnen onderbren-

gen, maar evengoed onderdak verschaf-

fen aan ongecontroleerde trefwoorden. 

Gestructureerde informatie wil dus niet 

per se zeggen dat gericht zoeken op die 

informatie mogelijk is. Andere forma-

ten zoals Dublin Core raden wel aan om 

een gecontroleerd systeem te gebruiken, 

maar verzamelen vervolgens alle tref-

woorden, zowel gecontroleerd als vrij, in 

eenzelfde veld. Bij conversies, exporten 

of harvesting dreigen gecontroleerde 

trefwoorden hoe dan ook op te gaan in 

de massa en te verarmen tot louter ‘key-

words’. 

In het Prentenkabinet van de Koninklijke 

Bibliotheek is men zich eveneens bewust 

van de problematiek. Prentenkabinetten 

in bibliotheken zijn gebonden aan biblio-

theekformaten, en voor niet-boekmate-

rialen zoals prenten — materialen zon-

der oZciële titel — blijven trefwoorden 

belangrijk voor de opzoekbaarheid. Een 

samengesteld trefwoord zoals ‘Prints – 

Engraving – Flemish – 1600-1699’ kan de 

onderzoeker alvast op weg zetten.

Hoe ziet de spreker nu de toekomst? 

Die kan in SKOS liggen, het Simple 

Knowledge Organization System. Via 

SKOS kunnen de traditionele thesauri en 

trefwoordensystemen opgenomen wor-

den in het Semantic Web, naast de van 

nul op te bouwen ontologieën. Vrije tref-

woorden zijn weinig nuttig, het publiek 

maken van autoriteitsbestanden is dat 

wel. Vaststaat dat inhoudelijke ontslui-

ting nog altijd haar plek heeft in de cata-

logisering. 

Imke Hansen, Koninklijke Bibliotheek van 

België 

DIGITAAL 
ARCHIVEREN 

Deze eerste sessie over digitaal 

archiveren start met een Nederlandse 

stellingenoorlog tussen Ingmar Koch 

(provincie Noord-Brabant) en Chido 

Houbraken (zelfstandig archivaris, advi-

seur en auditor) onder het motto ‘Kiezen 

of niet kiezen; of: 

waarom bewaren 

we niet gewoon 

al les?’  Volgens 

Ingmar blijft selec-

tie ook in een 

d ig i ta le  omge-

ving noodzake-

lijk. De kost voor 

opslag van digi-

tale informatie 

daalt immers maar 

half zo snel als dat 

deze informatie 

aangroeit. Alles 

bewaren wordt op 

termijn onhoud-

baar en te koste-

lijk. Chido is het 

hier niet mee eens. 

Enerzijds schat 

men de kosten in 

op basis van het 

verleden maar we 

kunnen niet voor-

spellen in welke 

mate technologi-

sche vooruitgang 

zaken die nu ogen-

schi jnl i jk onbe-

taalbaar zijn toch 

betaalbaar zullen 

maken. Anderzijds 

onderschatten we 

het nut dat alles 

bewaren zou kunnen hebben. Door alles 

te bewaren vermijden we dat er onge-

lukken gebeuren bij het vernietigen plus 

creëren we een ‘grondstof’ die men kan 

hergebruiken op velerlei wijzen die we nu 

nog niet kunnen voorzien.

Het pleidooi van Chido zet aan tot kritisch 

nadenken over onze gangbare selectie-

praktijk en of deze in een digitale wereld 

niet zijn te herdenken. Ondanks zijn vurig 

en boeiend pleidooi heeft hij in de zaal 

maar een enkeling kunnen overtuigen. 

Blijkbaar zien wij archivarissen selectie 

ook in een digitale wereld nog steeds als 

één van onze belangrijkste taken. Al bij al 

een boeiende discussie. Aan hun tweede 

stelling inzake privacy zijn ze door tijds-

gebrek niet meer toegekomen.

Ingmar Koch.

Chido Houbraken.
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In ‘10 jaar digitaal archiveren: bouwstenen 

en mogelijkheden’ geeft Inge Schoups 

(eDAVID) een historisch overzicht van 

een decennium digitaal archiveren in 

Vlaanderen. Deze hebben ondertussen de 

nodige bouwstenen opgeleverd om mee 

aan de slag te gaan. Het is daarbij belang-

rijk om eerst helder te stellen wat digi-

taal archiveren is. Bijvoorbeeld waarom 

is een DMS geen digitaal depot. Ze wijst 

daarbij op vijf belangrijke uitgangspun-

ten voor digitaal archiveren: vermijden 

afhankelijkheden, vermijden onnodige 

reconstructiestappen, risicospreiding en 

-beheer, standaarden en documenteren. 

Tot slot volgt een vurig pleidooi om aan 

de slag te gaan met de bouwstenen die 

voorhanden zijn. Ze benadrukt daarbij 

het belang van het organisatorische. In 

de aansluitende discussie vraagt ze wie 

denkt dat het kan en wie niet. Hoewel al 

veel voorhanden is blijven er die menen 

dat ze nog nood hebben aan expertise en 

informatie. Een meerderheid vindt echter 

dat er voldoende voorhanden is om aan 

de slag te gaan.

Henk Vanstappen 

(PACKED) en 

Robèrt Gilesse 

(DEN) stellen het 

door PACKED en 

DEN ontwikkelde 

scoremodel voor 

e-depots voor. 

Dit scoremodel 

moet je als orga-

nisatie helpen om 

in te schatten hoe 

het staat met je 

digitale huishou-

ding. Welke risi-

co’s en bedrei-

gingen zijn er? 

Wat zijn je sterke 

en je zwakke punten? Met dit scoremodel 

tracht men de vele en vaak lijvige stan-

daarden te vertalen naar een laagdrem-

pelig instrument. Het model kan je helpen 

in te schatten hoe het gesteld is met het 

beheer van je digitale erfgoedobjecten 

en kan een hulp zijn om te verbeteren 

waar nodig. Het is opgezet als een groei-

model, als een instrument dat je helpt om 

stapsgewijs de veilige bewaring van je 

digitale objecten te verbeteren.

Tot slot van deze eerste sessie over digi-

taal archiveren geeft Henk Vanstappen 

een toelichting bij zijn onderzoek 

naar hoe architecten omgaan met 

hun digitaal archief: ‘Het geheugen 

van de architect: een reality check’. In 

opdracht van het Centrum voor Vlaamse 

Architectuurarchieven (CVAa) heeft hij 

bij een aantal architectenbureaus onder-

zocht hoe het zat met hun digitale archief-

documenten en gekeken wat er allemaal 

nodig is of zou zijn om deze documen-

ten op een goede manier te kunnen archi-

veren. Wat vooral naar voor komt is dat 

de bestandsformaten die de architecten 

gebruiken om hun tekeningen te maken 

de archivaris voor de nodige problemen 

stellen. Dit o.a. omdat de architect deze 

bestanden als zijn werkinstrumenten 

beschouwt en gebruikt. Het is daarom 

vaak moeilijk te bepalen wat nu juist de 

bedoelde versie van de tekening was in 

de context van een bepaalde stap in het 

ontwerpproces.

Willem Vanneste, FelixArchief

EEN SEMI-DYNAMISCH DIGITAAL 
DEPOT
Soizik Van Huele bracht verslag uit van de 

ervaring van de provincie Vlaams-Brabant 

bij het opzetten van een semi-dynamische 

archiefserver. De archiefdienst tracht de 

klassementen van de diensten te optima-

liseren. In dat kader kocht het eind 2012 

de RecordsManagementTool (RMT) aan. 

Een oplossing voor de digitale archief-

mappen was er niet. In 2013 werkte de 

archiefdienst een procedure uit voor de 

digitale archieven. Aanvankelijk werd de 

procedure voor de papieren documenten 

overgenomen. Omgezet naar de digitale 

wereld, bleek deze te complex.

De archiefdienst zocht daarom naar een 

betaalbare gebruiksvriendelijke oplos-

sing. In samenwerking met eDAVID werd 

de overdrachtsprocedure herwerkt. Als 

technische oplossing werd gekozen 

voor de RMT, met een aantal extra func-

ties. Zo werd voorzien dat bestanden 

geautomatiseerd naar een digitale over-

drachtsruimte worden gebracht vooral-

eer ze op de archiefschijf, de ‘U-schijf’, 

terecht komen. De U-schijf is ingedeeld 

per dienst. Elk dossier krijgt een doorlo-

pend nummer, dat de mapnaam vervangt. 

De U-schijf wordt dus niet logisch of hië-

rarchisch ingedeeld. Bijna alle technische 

en inhoudelijke metadata, zoals de origi-

nele mapnaam en locatie, worden auto-

matisch vastgelegd in een XML-bestand. 

Enkel de metadata rond vernietigingen 

worden handmatig toegekend.

De eindgebruiker kan op verschillende 

manieren de U-schijf doorzoeken. Het 

archievenoverzicht is een webpagina met 

rechtstreekse linken naar de U-schijf. De 

structuur van dit overzicht ligt zo dicht 

mogelijk bij de structuur van de actieve 

klassementen. De RMT maakt het daar-

naast mogelijk om in een actief klasse-

ment snelkoppelingen te leggen naar 

de locatie van overgedragen bestanden. 

Dit is de taak van de archiefverantwoor-

delijken op de diensten. Uiteraard heeft 

enkel de archiefdienst schrijfrechten op 

de U-schijf. De leesrechten zijn geregeld 

per dienst. Iemand van een andere dienst 

ziet dat er een dossier is, maar kan het 

niet raadplegen.

Als een dienst zijn klassement wezenlijk 

verandert, kan ook het overzicht aange-

past worden. De structuur op de archief-

server wijzigt niet, aangezien de overge-

dragen bestanden niet logisch geordend 

zijn. De structuur van het actieve klasse-

ment waaruit het bestand is overgedra-

gen, is opgenomen in de metadata, waar-

door de logische plek van het bestand in 

de werking van de diensten steeds kan 

gereconstrueerd worden.

Voor het vernietigen werd een extra 

functie voorzien. De archiefdienst kan 

een overzicht opvragen van te vernieti-

gen dossiers. Alvorens te vernietigen kan 

nog een controle uitgevoerd worden. Na 

vernietiging wordt het archievenoverzicht 

automatisch aangepast. Achteraf kan ook 

een lijst van vernietigingen opgevraagd 

worden. De RMT is momenteel volledig 

uitgerold. De eerste overdrachten moe-

ten nog gebeuren. Er moet wel nog meer 

ondersteuning komen voor de archiefver-

antwoordelijken. Zo worden ze gestimu-

leerd om hun actieve klassementen beter 

te onderhouden, waardoor overdrachten 

vlotter zullen verlopen.

 

Els Michielsen, Coördinerende Archiefdienst

Henk Vanstappen.
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