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Op 27 oktober 2014 ondertekende algemeen rijksarchivaris Karel Velle de akte ter oprich-
ting van de Archives Portal Europe Foundation. Tijdens de openingszitting van de Deutsche 
Archivtag in Magdebrug een vijftal weken eerder, werd het Duitse Archivportal-D officieel 
gelanceerd.

Op zich zijn archiefportalen geen nieuw feno-
meen. Reeds in de jaren negentig ontstonden 
websites als Archiefnet, die de bedoeling had-
den een overzicht te geven van op het inter-
net aanwezige archiefinstellingen binnen een 
bepaald geografisch gebied. Dergelijke porta-
len dateren echter uit een tijdperk waarin er van 
een digitale leeszaal, online toegangen of gedi-
gitaliseerd materiaal niet of nauwelijks sprake 
was. Nu is dat vaak wel het geval. Maar: wie 
archiefdocumenten over een bepaald onder-
werp via het web zoekt, moet zijn zoekvraag 
doorgaans meer dan eens herhalen. Niet alleen 
kunnen collecties uit verschillende instellingen 
niet in één keer doorzocht worden, vaak wordt 
de onderzoeker ook geconfronteerd met totaal 
verschillende systemen, wat de gebruiksvrien-
delijkheid allerminst ten goede komt.

Begin 2009 ging APEnet (Archives Portal 
Europe) van start, een door Europa gefinan-
cierd project met als bedoeling het opzetten 
van een Europees archiefportaal voor archief-
beschrijvingen en digitale collecties (https://
www.archivesportaleurope.net/). Sinds 2012 
loopt het vervolgproject APEx, dat er onder 
meer een volwaardige web2.0-toepassing 
van wil maken. De nieuwe versie van de web-
site gaat in principe begin 2015 online. De pas 
opgerichte stichting moet ervoor zorgen dat 
het portaal na 2015 blijvend gefinancierd kan 
worden.

In Duitsland kon in 2012 dankzij geld van de 
Deutsche Forschungsgemeinschaft een ver-
gelijkbaar initiatief opgezet worden, het 
Archivportal-D (https://www.archivportal-d.
de/). De Duitse portaalwebsite steunt op een 
reeds bestaande infrastructuur, die van de 
Deutsche Digitale Bibliothek (DDB) (https://
www.deutsche-digitale-bibliothek.de/). Dat 
betekent evenwel allerminst dat het portaal 
niet zou voldoen aan de principes van de archi-
vistiek of aan standaarden van de ICA. Zo is de 
context van archiefbestanddelen altijd beschik-
baar. De samenwerking tussen beide sectoren 
is zelfs vruchtbaar gebleken: wat specifiek 

voor het archiefportaal ontwikkeld werd, kon 
bijv. soms ook geïmplementeerd worden in de 
bibliotheekcatalogus. Archiefbescheiden zijn 
trouwens eveneens via de bibliotheekcatalo-
gus terug te vinden, wat de zichtbaarheid van 
de archiefsector vergroot. Als de projectma-
tige financiering afloopt, wordt er gerekend op 
de bestaande structuur achter de DDB om het 
voortbestaan en de verdere ontwikkeling van 
het Duitse archiefportaal te verzekeren.

“DANKZIJ DE GEBRUIKTE 
STANDAARDEN KUNNEN 
DE GEGEVENS RELATIEF 
GEMAKKELIJK IN ANDERE 
DATABANKEN EN PORTALEN 
OPGELADEN WORDEN.”

NATIONAAl PlATFORM
Men zou kunnen denken dat de uitbouw van 
een nationaal platform niet erg zinvol is als er 
op Europees vlak al iets gelijkaardigs bestaat, 
maar ongetwijfeld kan een portaal op nationaal 
niveau drempelverlagend werken door kleinere 
instellingen te helpen bij het omzetten van hun 
gegevens naar de juiste standaarden of bij het 
importeren van gegevens in het archiefpor-
taal - die gegevensinvoer blijft trouwens een 
bijzonder ingewikkelde en tijdrovende operatie. 
Dankzij de gebruikte standaarden kunnen de 
gegevens relatief gemakkelijk in andere data-
banken en portalen opgeladen worden (zoals 
het Archives Portal Europe en Europeana), 
wat voor een belangrijk deel van de in het 
Archivportal ingevoerde gegevens al gebeurd 
is. Registreren hoeft eveneens slechts één keer: 
de registratiegegevens worden meegenomen 
bij integratie in andere databanken.

Welke gegevens zijn er nu beschikbaar via het 
Duitse archiefportaal? Dat varieert sterk van 
instelling tot instelling. Minimaal is er algemene 

informatie beschikbaar, dat is 
het geval voor ongeveer 400 
instellingen en organisaties. 
Van een aantal archieven kun-
nen bestandenoverzichten of 
inventarissen geraadpleegd 
worden. In totaal zijn al 5 mil-
joen beschrijvingen van meer 
dan 30 deelnemende archie-
ven in het portaal opgenomen. 
Tot slot is er een beperkte hoe-
veelheid gedigitaliseerd mate-
riaal voorhanden. Verwacht 
mag worden dat de beschik-
bare informatie in de komende 
maanden en jaren nog sterk 
zal uitbreiden. De zoekmo-
gelijkheden zijn bijzonder 
gebruiksvriendelijk. Zowel 
bij eenvoudig als bij uitge-
breid zoeken is het mogelijk 
de resultaten op basis van 
diverse criteria te verfijnen of 
weer uit te breiden: bonds-
staat, type archiefinstelling, 
soort archiefdocument, tref-
woord, plaats etc.

Gezien het portaal als bedoe-
ling heeft een grotere groep 
te bereiken dan de traditio-
nele archiefgebruikers, is er 
een glossarium voorzien dat 
belangrijke begrippen uit de 
archiefwereld verklaart. De 
uitleg verschijnt ook wanneer 
men met de muis over een 
dergelijke woord beweegt. 
De mogelijkheden op het vlak 
van interactiviteit blijven voor-
lopig beperkt tot het delen 
van pagina’s via onder meer 
Twitter en Facebook. Hoe het 
ook zij, het Archivportal-D 
betekent ongetwijfeld een 
belangrijke stap in de goede 
richting. 
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