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1. Vooraf. 
 
De laatste jaren - ik beperk mij hoofdzakelijk tot 1985 en later - is er nogal wat 
gepubliceerd over automatisering in het archiefwezen. Het is niet mijn opzet hier een 
"status questionis" te presenteren, integendeel. Wel stip ik even enkele veel beluisterde 
aandachtspunten en problemen aan. 
 
Allereerst signaleer ik een stroming (Horsman, Sigmond), die kiest voor een toepassing 
van automatisering waarbij prioriteit wordt gegeven aan - of zelfs voorlopig: beperking 
wordt bepleit tot - het niveau van archievenoverzichten. De theoretische onderbouwing 
van die opvatting wordt ingegeven door een herwaardering van het bestemmingsbeginsel 
als de basis waarop archiefvorming en -beheer nu eenmaal steunen en het benadrukken 
van de meerwaarde die aan de gebruiker wordt geboden wanneer hij de struktuur van 
een archief, dus de inwendige samenhang, leert kennen. 
Anderzijds zijn er ook auteurs die zich misschien in het voorgaande wel kunnen vinden, 
maar zich daardoor niet laten afhouden van een of meer toepassingen op lagere niveaus, 
en dan met name op het (door Horsman als het derde niveau van ontsluiting aangeduide) 
vlak van de nadere toegankelijkmaking van archiefbestanddelen.  (Overigens is de 
Rijksarchiefdienst zelf begonnen met automatisering op het - tussenliggende - niveau van 
de inventarisatie.)  In bedekte termen worden zelfs zinspelingen gemaakt op "full-text 
systemen". 
Dringende oproepen worden gedaan om vooral aandacht te schenken aan zaken als 
analyse van de informatiebehoefte/-vraag, grondige voorbereiding, beproeving van 
systemen.  Een veel gehoorde conclusie luidt: toepassing van automatisering ontmoet 
meer problemen op het praktische niveau (terecht wordt naar de invoercapaciteit als 
bottleneck verwezen), dan op het conceptuele. 
Niet altijd is duidelijk, op welke schaal automatisering geacht wordt plaats te vinden. Zo 
blijkt in sommige gevallen pas na herhaald lezen, dat de auteur pleit voor een landelijke 
aanpak. 
Om met dit laatste te beginnen: in dit artikel beperk ik mij nadrukkelijk tot de schaal van 
één (kleine) archiefdienst. Dus geen dagdromerij over de superdatabase waarin alle 
beschrijvingen van alle archiefbestanddelen in Nederland (waarom eigenlijk niet in de 
gehele wereld?), of zelfs alle nadere toegangen daarop, zijn ondergebracht. 



 
Waarom niet? Omdat mijn behoefte daaraan niet direkt bijzonder groot is. Helemaal 
eerlijk is dat natuurlijk niet, maar als ik dan toch prioriteiten moet stellen, moet het hoge 
woord er maar uit: ik heb minder behoefte aan het kunnen kijken in andermans winkel, 
dan aan het snel bij de hand hebben van allerlei gegevens uit eigen bestanden. 
Toegegeven, dat is de bekende "natte vinger"-analyse van de informatiebehoefte, 
gebaseerd op de veronderstelling dat het merendeel van ònze klanten (dus ook wijzelf, 
want menige archiefdienst is dikwijls zijn eigen beste klant) vooral behoefte heeft aan een 
snelle toegang tot de bij òns aanwezige gegevens. 
Misschien heeft dat te maken met het feit dat een groot deel van onze gebruikers meer 
met een "specifieke" dan met een "algemene" vraagstelling de studiezaal binnenkomt. 
 
 
2. De toepassing bij de Goudse archiefdienst. 
 
2.1. Algemeen 
 
Vanuit het hierboven aangeduide "lokaal chauvinisme", werd de door mij gevolgde 
werkwijze in feite bepaald door het gegeven, dat ons (door diverse omstandigheden) 
slechts een zeer bescheiden budget ter beschikking zou staan om "iets mee te doen" op 
het gebied van automatisering. Het is natuurlijk voortreffelijk om een tot in details 
uitgewerkte voorstudie te plegen - en voor een gedeelte heb ik mij daar ook wel mee bezig 
gehouden -, maar als bij voorbaat al vast staat, dat slechts een oplossing op (letterlijk!) 
microniveau kan worden bekostigd, acht ik dat weinig zinvol. Dat wil zeggen: tenzij 
degene die met de planning en invoering belast is zelf zo weinig inzicht in automatisering 
heeft, dat hij alleen al door het uitvoeren van een gedegen vooronderzoek (met "alles erop 
en eraan") zijn inzicht aanmerkelijk vergroot. 
Welnu, uitgaande van het gegeven, dat slechts een bescheiden investering mogelijk zou 
zijn, wilde ik desondanks bezien op welke terreinen sprake zou kunnen zijn van 
automatisering, naast alledaagse toepassingen als tekstverwerking en financiële 
administratie en reeds bekende vakgerichte toepassingen als het inventariseren van 
archieven in de trant van het MAIS-projekt. Door een demonstratie van het RAPIDE-
projekt van het Nijmeegse K.D.C. was ik in mijn overtuiging gesterkt, dat - zeker op 
beperkte schaal - meer mogelijk moest zijn. Welke eisen en verwachtingen zouden reëel 
en vervulbaar blijken? 
 
Mijn stelling is, dat gedigitaliseerd opgeslagen gegevens veel sneller toegankelijk en beter 
manipuleerbaar zijn, dan de traditioneel leesbare (b.v. in de vorm van een gedrukte of 
getypte inventaris). Kijken we naar de MAIS-toepassing bij de Rijksarchiefdienst, dan is in 
feite sprake van een veredeld soort tekstverwerking, waarover overigens bepaald niet 
neerbuigend gepraat behoeft te worden, omdat het stellig in kortere tijd een kwalitatief 
minstens even goed produkt oplevert, als op de traditioneel-ambachtelijke manier van het 
enkele keren ordenen en overtypen van een stapel fiches. Het zal insiders overigens 
duidelijk zijn, dat vrijwel elk ander serieus database-management programma voor 
microcomputers datgene kan wat MAIS (lees: Oracle) doet. 
Ik stel me voor dat een met MAIS vervaardigd computerbestand wel niet zal worden 
weggegooid, maar - op tape? - wordt bewaard zodat het in de toekomst nog eens 
gewijzigd of aangevuld kan worden, waarna snel even een afdruk van de nieuwe versie 
van de inventaris kan worden vervaardigd. 



Toch vind ik het wat onbevredigend om automatisering te beperken tot dergelijke 
toepassingen, hoe nuttig ook. Zeker wanneer de omvang van een gegevensbestand wat 
toeneemt, dus bij voorbeeld de inventaris meer beschrijvingen bevat. Dan lijkt het mij 
zinvol om de met behulp van een computer vervaardigde inventaris niet alleen af te 
drukken, maar vervolgens het computerbestand zorgvuldig te koesteren en bij voorkeur 
op een minder kwetsbaar medium over te - brengen (ik denk even aan de door ons te 
gebruiken beschrijfbare optische schijf, die overigens al sinds twee jaar in Nederland 
leverbaar is en sinds enige tijd algemeen als WORM-schijf wordt aangeduid). Het is dan 
namelijk mogelijk om met behulp van een goed zoekprogramma de gegevens (i.c. de 
archiefbeschrijvingen) in het opgeslagen bestand op elke gewenste manier binnen zeer 
korte tijd te kunnen terugvinden, iets dat bij een gedrukte inventaris, zelfs met de meest 
fijnzinnig ontworpen indices, nu eenmaal onmogelijk is. Maar dat niet alleen. Veel 
interessanter wordt het, wanneer een (liefst: groot) aantal van dergelijke 
computerbestanden aan elkaar gekoppeld wordt, en als geheel kan worden bevraagd. 
Helaas is dat bij de meeste programma's voor microcomputers uitsluitend mogelijk, 
indien tenminste aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, waarvan de belangrijkste 
luidt, dat de bestanden een identieke struktuur moeten hebben. Nog leuker zou het zijn, 
en gesterkt door de mainframe-toepassing RAPIDE heb ik dat uitgangspunt in het 
verleden wel eens - overmoedig - gelanceerd, als niet alleen beschrijvingen van de 
bestanddelen van verschillende archieven in één of enkele verzamelbestand(en) zou(den) 
worden gecombineerd, maar ook nadere toegangen (analyses met name), en voorts 
beschrijvingen van andere documenten: bibliotheek, fotocollectie, kaarten, enz., enz.  (En 
niet te vergeten: het archievenoverzicht, terecht door velen als de basis van alle 
ontsluiting gezien.) Nu ja, indien niet gecombineerd, dan toch graag met behulp van 
hetzelfde programma in computerbestanden ondergebracht. 
Kortom: de zin van automatisering zie ik niet alleen in het gebruik van de computer om de 
traditionele wijze van toegankelijkmaking iets efficiënter aan te pakken, maar vervolgens 
juist in het benutten van het stukje meerwaarde van dat rekentuig. 
Onbestaanbaar, volgens velen. Zeker als je praat over een budget van zo'n ƒ 35.000,--, 
waarvoor je dan ook nog allerlei apparatuur wilt aanschaffen. 
 
 
2.2. Voorbereiding. 
 
Afgezien van een theoretische en praktische scholing op het terrein van de informatica, 
bestond mijn voorbereiding vooral in het - helaas alleen theoretisch - onderzoeken van de 
mogelijkheden van een aantal dbms-programma's. 
Gezien de buitengewoon ongewisse vooruitzichten ten aanzien van 
uitbreidingsmogelijkheden, zou het gaan om een "stand alone" toepassing, d.w.z. een - 
liefst krachtige - microcomputer. (In de praktijk zijn het er enkele geworden, waarbij de 
kleintjes dienst doen voor de gegevensinvoer.) 
Omdat het geld helaas ontbrak voor de aanschaf van dure programmatuur, en daaronder 
moeten programma's als Oracle worden gerekend, mikte ik op software uit de prijsklasse 
van ten hoogste ƒ 4.000,-- (excl. BTW), liefst een stuk goedkoper. 
Al zoekende stuitte ik najaar 1986 op het programma "AskSam", dat in het voortreffelijke 
Amerikaanse tijdschrift PC Magazine eerst als "editor's choice", later zelfs als "dbms-
programma van het jaar (1986)" werd aangeprezen.  Het was mij inmiddels duidelijk 
geworden, dat een goed programma eerder in de richting zou gaan van "information 
storage and retrieval" (ISR), dan van de - meestal duurdere - serieuze relationele dbms-



software. Weliswaar mist ISR- software doorgaans de mogelijkheid om meer dan één 
bestand tegelijk te benaderen, maar daar staan duidelijke voordelen tegenover, zoals het 
veel "tekstvriendelijker" behandelen van de vast te leggen gegevens, zeker vergeleken met 
een programma als Oracle, en vaak ook een snellere toegang tot de vastgelegde data en 
een simpeler bestandsopbouw. 
Kan uit Amerika iets goeds komen? De Rijksarchiefdienst dacht van wel, en ondanks mijn 
aanvankelijke twijfels (zijn Europeanen niet veel meer ingesteld op het slim omgaan met 
teksten?), heb ik mij gewonnen moeten geven. De leverancier van AskSam was zo aardig 
om mij op eerste verzoek het programma kosteloos ter beproeving toe te zenden (welke 
Nederlandse softwareleverancier durft dat aan?). Begin januari kon ik, op een geleende 
Tulip Compact (IBM compatibel, zoals insiders weten) aan de slag. 
 
 
2.3. Welke concrete toepassingen blijken mogelijk? 
 
De mogelijkheden van automatisering in het archiefwezen worden o.a. bepaald door de 
hoeveelheid geld die ter beschikking is en de ambities die men heeft. 
Zoals hierboven al aangeduid was weliswaar ons budget beperkt, maar met mijn wensen 
was het tegendeel het geval. Terugkijkend op het afgelopen half jaar kan ik constateren, 
niet helemaal tot mijn verbazing, dat ook met bescheiden middelen aardige resultaten zijn 
te bereiken in automatiseringsland. En dat is niet in de laatste plaats te danken aan het 
programma AskSam. (In tegenstelling tot de merkwaardige gewoonte om andermans 
standaard-programma te omgeven met eigen gekozen acroniemen, naar gelang van de 
ermee gerealiseerde toepassing, blijf ik hier voortdurend over het programma AskSam 
praten). Wat wij met dat programma doen kan iedereen met enig inzicht in 
automatisering (en in programmeren op heel bescheiden niveau). 
 
Wat is met AskSam mogelijk gebleken? Om die vraag te beantwoorden, ontkom ik niet aan 
een korte opsomming van de technische specificaties van dit stukje software, dat terecht 
met "text oriented database"-programma wordt omschreven: 
 
- aantal te creëren bestanden: onbeperkt, maar slechts één tegelijk open (elk bestand 
wordt - inclusief de metagegevens 
- fysiek als één MS-DOS-file vastgelegd,met het achtervoegsel ".ask", hetgeen zeer 
overzichtelijk werkt; de bestandsnaam moet aan de MS-DOS-eisen voldoen); 
- maximale bestandgrootte: 4 Gb (in de praktijk: de schijfgrootte c.q. het door het 
besturingssysteem adresseerbare volume, bij MS-DOS dus 32 Mb); - aantal records per 
bestand: onbeperkt; 
- maximale recordgrootte: 1600 tekens (= één beeldscherm van 20 regels), maar ... een 
onbeperkt aantal records kan aan elkaar worden gekoppeld tot één "document", dat zich 
op zijn beurt als "superrecord" gedraagt (het aantal "documents" per file is ook weer 
onbeperkt); 
- aantal velden per record/document: onbeperkt; 
- maximale veldlengte: 1600 tekens (de velden hebben overigens variabele lengte, d.w.z. 
alleen de werkelijk ingevoerde tekens worden opgeslagen). 
Sorteren is mogelijk op elk willekeurig aantal velden (dus onbeperkt "diep"). Er is een 
"full screen" editor (in feite een mini-tekstverwerker) aanwezig, alsmede een 
rapportgenerator op basis van een beknopte programmeertaal. 
 



Zoeken in AskSam-bestanden kan op elk "woord", d.w.z. elke tekencombinatie (minimaal 
1 teken), of een combinatie daarvan, met een leuke variatie aan mogelijke "wildcards" en 
met de gebruikelijke booleaanse operatoren. Aan het verbluffend snelle zoeken op de hele 
tekst (of de tekst binnen één of meer velden) van een bestand blijkt overigens een groot 
nadeel te kleven: de mij aanvankelijk zeer ter harte gaande discussie over het werken met 
een standaardtrefwoordenlijst / thesaurus volg ik momenteel wat afstandelijker. De 
opbouw van een dergelijk hulpmiddel heb ik nu nog even voor me uitgeschoven. 
Voorlopig doen we het met de in de ingevoerde tekst aanwezige zoektermen, in de hoop 
dat er elders nog eens mooie voorbeelden voor een basis-thesaurus zullen ontstaan. 
Het meest verrassende aspect van AskSam bleek echter het ontbreken van enige 
voorgeschreven struktuur binnen de te creëren bestanden. Het programma eist absoluut 
niet de aanwezigheid van expliciete "velden" binnen de records om iets terug te vinden. 
Overigens was het bepaald niet mijn bedoeling om ongestruktureerd gegevens vast te 
leggen, integendeel, maar het bijzondere van het onverplicht struktureren bleek te zijn, 
dat bestanden van geheel verschillende struktuur in elke gewenste hoeveelheid of 
omvang aan elkaar gekoppeld kunnen worden tot de beruchte totale gegevensbank, die 
als geheel bevraagd kan worden en waarin je als andere uiterste ook alle mogelijke 
"garbage" kwijt kunt. 
Met andere woorden: binnen één bestand kunnen - om een concreet voorbeeld te geven - 
de volgende typen records worden ondergebracht: beschrijvingen van 
archieven/collecties (= het archievenoverzicht), beschrijvingen van archiefbestanddelen 
(inventarisatie), analyses van / indices op archiefbestanddelen, maar ook 
titelbeschrijvingen van bibliotheekmateriaal, beschrijvingen van foto's, kaarten, enz. (voor 
alle duidelijkheid: elk met hun eigen "format"). 
In de praktijk zijn wij overigens nog helemaal niet zover, voorlopig worden de genoemde 
bestanden nog geheel los van elkaar opgebouwd. 
Het ontwerpen van een invoerscherm (een kwestie van minuten) toont meteen een 
nadeel van AskSam: alles is mogelijk, maar per bestand kunnen slechts maximaal 10 
verschillende invoerschermen voor (typen) records worden vastgelegd. Deze worden als 
"overlay" op het blanco invoerscherm geprojecteerd; de veldaanduidingen kunnen 
gewoon worden overschreven of opgeschoven; de voor veldnamen benodigde tekens 
worden bij elk record opnieuw opgeslagen. 
Tenslotte bleken de systeemeisen verrassend bescheiden: een microcomputer met MS-
DOS besturingssysteem en minimaal 256 Kb intern geheugen en één diskettedrive is 
vereist. Dit was een interessant aspect, omdat daardoor voor gegevensinvoer op 
goedkope apparatuur kon worden gekozen. 
Uiteraard bleek een goede opzet van het archievenoverzicht de basis te moeten worden 
van het geheel. Immers, elk record in elk bestand hoort een "ac"-code te krijgen, d.w.z. een 
codering om aan te geven op welk onderdeel van het archievenoverzicht de beschrijving 
betrekking heeft (zie bijlage 1). De koppeling met het geheel, bij voorbeeld met de 
"struktuur" binnen een archief, blijft daarmee immers gegarandeerd. 
Dit archievenoverzicht is inmiddels, in voorlopige vorm, in een eigen bestand 
ondergebracht (voor de nieuwsgierigen: "gids.ask" gedoopt). Uiteraard kregen de records 
in "gids.ask" ook een ac-code mee. Het standaard-format van gids.ask is nog niet definitief 
(er moeten nog enkele velden worden toegevoegd), maar dat hindert niet, omdat AskSam 
voldoende tolerant is om de ingevoerde gegevens in een heel andere lay-out en onder 
andere veldnamen weg te schrijven naar een nieuw bestand, waarbij tevens nieuwe 
velden kunnen worden toegevoegd. Op die manier zit je niet vast aan een per ongeluk 
onhandig gekozen opbouw. 



Vervolgens: inventarisatie. Het opzetten van een standaard-format voor het invoeren van 
inventarisbeschrijvingen is met AskSam een peuleschil. Klein nadeel: er zijn geen 
invoercontroles in te bouwen, een zaak die overigens voor meer ISR-programma's geldt. 
Omdat wij het belangrijk vinden bij het zoeken begrenzingen te kunnen aangeven voor de 
periode waarop de beschrijvingen betrekking hebben, worden bij elk record (dat geldt 
overigens voor vrijwel alle bestanden) "beginjaar-" en "eindjaar"-velden meegegeven, 
zodat b.v. alle stukken die op de tweede wereldoorlog betrekking hebben snel kunnen 
worden getraceerd. 
Verder zijn er natuurlijk geen essentiële verschillen met de indeling van MAIS, hoewel wij 
b.v. een veld als "titel" (voor oude titels van registers e.d.) niet standaard gebruiken, maar 
als facultatief toe te voegen veld; hetzelfde geldt voor het "nb"-veld. 
Ook wij werken met voorlopige rubriekscodes (t.b.v. het archiefschema), die later door 
definitieve kunnen worden vervangen. Automatische hernummering loopt via een 
minuscuul programmaatje; vervolgens draai je even een concordantie op op de voorlopige 
nummers uit t.b.v. het omnummeren van de beschreven stukken. Alleen automatisch 
beschrijvingen "samenvoegen" c.q. splitsen, nee, dat is te moeilijk. Handmatig gaat het 
toevoegen of wijzigen van gegevens echter zo snel, mede dank zij de blokfunktie van het 
ingebouwde tekstverwerkertje, dat eerlijk gezegd de behoefte aan een vorm van 
automatisering (uiteraard nooit tot in de puntjes mogelijk, een computer kan immers niet 
denken) mij in dit opzicht niet zo stoort. 
Wel kunnen tijdens de inventarisatie c.q. de invoer van de beschrijvingen allerlei 
aantekeningen worden toegevoegd, hetzij binnen de betreffende records, hetzij als aparte 
records, die uitsluitend een interne funktie hebben, bij voorbeeld om te dienen voor het 
samenstellen van een inleiding, lijsten van funktionarissen, e.d. Door deze aantekeningen 
van een eigen format (of in elk geval eigen veldnamen) te voorzien, zijn ze snel, eventueel 
gesorteerd, terug te vinden. 
Het definitieve resultaat van de inventarisatie wordt vervolgens in de gewenste lay-out, 
na controle via een rechtstreeks afgedrukte kladversie, als ascii-bestand naar schijf 
weggeschreven, waarna het met behulp van een tekstverwerker (WordPerfect 
bijvoorbeeld) van tussenkoppen e.d. kan worden voorzien. 
Het is de bedoeling om in de nabije toekomst de - nu nog per archief gescheiden - 
inventarisbestanden tot één groot bestand met archiefbeschrijvingen samen te voegen. De 
bestanden hebben dus tijdelijk nog herkenbare namen, zoals "kaarsen.ask" of "knmg.ask". 
Een volgende toepassing is het catalogiseren van boeken, o.a. ten behoeve van het 
uitbrengen van periodieke aanwinstenlijsten en bijhouden van een stamboek, waarbij 
overigens ook het oudere bestand geheel in AskSam zal worden ingevoerd. De ISBD-regels 
hebben hier een duidelijke invloed op het format uitgeoefend. Met de invoer van 
beschrijvingen van foto's is een behoorlijk begin gemaakt, terwijl de invoer van 
beschrijvingen van kartografisch materiaal nog nauwelijks is gevorderd (elk wel met 
eigen format). 
Ook de collectie "varia" (elders wel met "aanwinsten", "losse stukken", enz. aangeduid) zal 
worden ingevoerd, evenals beschrijvingen van andere collecties, zoals de zojuist in het 
klad gereedgekomen inventaris van onze grote collectie "oorlogsdocumentatie" (tweede 
wereldoorlog), waarvan vervolgens een nette inventaris zal worden afgedrukt. 
Dan worden er nogal wat analyses van archiefbestanddelen vervaardigd, die voortaan niet 
meer op lijsten zullen worden uitgetypt, maar rechtstreeks ingevoerd (uiteraard worden 
er vervolgens nog wel lijsten van geproduceerd). 
Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om indices, b.v. op bevolkingsregisters, in te voeren. 
 



Tot dusver lag alles op het vlak van de toegankelijkmaking, waarbij de drie niveaus alle 
aan bod komen. 
Maar ook op andere gebieden van het archiefbeheer zou er van alles met AskSam gedaan 
kunnen worden, zoals het bijhouden van de postregistratie, van uitleningen of van 
adressenlijsten. Dat laatste gebeurt inmiddels, omdat het adressenbestand, dat eerst met 
dBase III was aangemaakt, na een probleemloze conversie met AskSam aanmerkelijk 
sneller bleek te bevragen, selecteren en sorteren. 
 
 
3. Conclusies. 
 
Welke voorzichtige conclusies kan ik na een half jaar praktijkervaring aandragen? 
 
Allereerst de veelgehoorde verzuchting, dat experimenteren ontzettend veel tijd kost. Tijd 
die vooral besteed moet worden aan de conceptuele voorbereiding: hoe moeten voor de 
verschillende typen bestanden de standaardformats eruit zien, welke facultatieve velden 
zijn als aanvulling toegestaan, welke gemeenschappelijke veldnamen worden gebruikt om 
eventueel tot één grote database te kunnen geraken? 
 
Dan de constatering, dat het toch wel heel plezierig zou zijn indien voor het 
(gemeentelijk) archiefwezen een basislijst van descriptoren, al dan niet in thesaurusvorm, 
beschikbaar was. 
Hoewel hooggeleerde onderzoekers roepen om meer actieve wetenschapsbeoefening van 
de kant van het archiefwezen, zie ik het, gezien onze wettelijke taak, als zinvoller om de 
ontsluiting van het door ons beheerde materiaal een wat solidere basis te geven; 
uiteindelijk is ook de onderzoeker daarbij gebaat. Zou de VAN niet in het kader van de een 
of andere subsidieregeling op het gebied van de informatica een professioneel 
thesaurusprojekt van voldoende lange adem en bemand met voldoende slimme 
ontsluitingstechnologen kunnen opzetten? 
 
Een volgende, eveneens vaker beluisterde kanttekening: gegevensinvoer is een kwestie 
van tijd en geld (menskracht, apparatuur). Voordat je serieuze resultaten kunt boeken 
met het diepgaand raadplegen van machineleesbare gegevens, moet er wel eerst het 
nodige digitaal vastgelegd zijn. Zolang dat niet het geval is, blijft een computer weliswaar 
een handig apparaat ter vervanging van de beproefde combinatie schrijfmachine + 
kaartenbak, maar ontbreekt de meerwaarde. 
 
Laat ik echter met een positieve conclusie eindigen. In de praktijk blijkt met een redelijk 
uitgekiend "kaartenbak"- programma - en AskSam is bepaald niet het enige dat in 
aanmerking komt, al is het wel verreweg het goedkoopste - veel meer te kunnen worden 
gedaan, dan misschien veel collega's voor mogelijk zouden houden. (Natuurlijk is niet 
alles ermee mogelijk, maar dat geldt evenzeer voor programma's die het tien- tot 
twintigvoudige kosten.) Enkele faktoren bevorderen bovendien de lust tot 
experimenteren. De betaalbaarheid van de software, die bovendien genoegen neemt met 
heel simpele microcomputers. Het feit dat zonodig de vastgelegde data op een later 
tijdstip overgeheveld kunnen worden naar bestanden die door andere programmatuur 
kunnen worden herkend. De simpele werking van het programma, dat daardoor veel 
dichter bij de schrijfmachine c.q. tekstverwerker staat dan menig duur relationeel dbms- 
pakket. De mogelijkheid om op zeker moment geheugensteunende (zij het niet 



"intelligente") documentatie als trefwoordenlijsten toe te voegen aan een werkbestand. 
Zelfs al streeft men in het geheel niet naar de opbouw van een totaalbestand van alle 
documentbeschrijvingen, dan is alleen al bij inventarisatie of indicering de investering in 
dit soort software rap terugverdiend. En was de computer niet als een hulpmiddel 
bedoeld? 
 

 
 
Noten 
 
1. Ik noem hier de volgende publikaties (in chronologische volgorde): 
A.J.M. den Teuling. 'Het indiceren van chronologische series in gemeentearchieven met 
een tekstautomaat', in: Nederlands Archievenblad 88 (1984) 37-41. 
Peter Horsman en Theo Thomassen. 'Inventariseren met een tekstverwerker', in: 
Nederlands Archievenblad 89 (1985) 90-94. 
P.A.W. Dingemans. 'Automatisering in het Rijksarchief in Limburg. Een terugblik op de 
eerste zes maanden praktijk', in: Nederlands Archievenblad 89 (1985) 152-160. 
M.P. Fränkel. Archiefcomputer en computerarchief, Leiden 1985, (Doct.scriptie RU 
Leiden). 
P.J. Horsman. 'Computer en archieven', in: Nieuws Van Archieven 4 (1985) 245-247. 
O.W. Hoogerhuis. 'Computer en archieven (II)', in: Nieuws Van Archieven 5 (1986) 9. 
P. Horsman. 'Computer en archieven (III)', in: Nieuws van Archieven 5 (1986) 10. 
Peter Horsman. 'De technologie van het gezond verstand: het herkomstbeginsel en de 
computer', in: Nederlands Archievenblad 90 (1986) 107-120. 
J.P. Sigmond. 'De speld en de hooiberg : over ontsluiting, beschikbaarstellen en 
automatisering', in: Nederlands Archievenblad 90 (1986) 282-297. 
J. Hofman. 'Het Micro-Archief-Inventarisatie-Systeem - MAIS : een eerste evaluatie', in: 
Nederlands Archievenblad 90 (1986) 298-302. 
Opvallend is dat in de losbladige publikatie Archiefbeheer in de praktijk de behandeling 
van het onderwerp automatisering totnutoe beperkt bleef tot het "post- en 
archiefbeheer", zie: A.J.M. den Teuling. 'Automatisering van post- en archiefbeheer', in: 
Archiefbeheer in de praktijk (onder red. van A. van Giessel e.a.), Alphen a/d Rijn 1986, 
5710 - 3-20. 
2. Hofman geeft zelfs een tussenstand in de evaluatie van de - wellicht onvolprezen? - 
MAIS-schil rond het dbms-programma Oracle. 
3. Horsman, die daar nog niet zo in gelooft, meent dat Hoogerhuis hierop doelt in 
'Computer en archieven (II)'. Mijns inziens is dit niet uit het artikel van Hoogerhuis te 
lezen, maar dat neemt niet weg dat de (theoretische) mogelijkheden uiteraard aanwezig 
zijn en zeker in de toekomst reëlere vormen zullen aannemen. 
4. Wat dit laatste betreft, is het frappant dat de ministeries van O. en W. en WVC geen 
behoefte bleken te hebben aan het subsidiëren van een uitgebreide proefneming met 
programmatuur voor microcomputers; er werd o.a. verwezen naar MAIS, alsof het gebruik 
van één programma vergelijkingsmateriaal kan opleveren met andere, niet beproefde 
programma's. 
5. Zie Sigmond, 'De speld en de hooiberg', p. 287. In feite zouden deze categorieën 
gebruikers resp. met automatisering van de CI-methode en de P-methode tevreden 
gesteld kunnen worden (ibidem, p. 288 v.). 
6. Zie o.a. Theo Thomassen, 'De resoluties ...' en Peter Horsman en Theo Thomassen, 
'Inventariseren met een tekstverwerker'. 



7. Ik beperk mij - noodgedwongen - tot software voor microcomputers, waardoor dus 
enkele zeer geavanceerde ISR- programma's als BASIS, Microquestel, BRS/Search, Stairs, 
e.d. buiten beschouwing moeten blijven. 
8. WORM = write once read many (times): eenmalig beschrijfbaar met digitale informatie, 
vervolgens is die informatie (vrijwel) onbeperkt leesbaar; het nadeel is, dat een bestand 
dat wijzigingen heeft ondergaan, in z'n geheel naar een "lege" plaats op de schijf moet 
worden overgebracht (er zijn ook technieken, vermoedelijk bij de door IBM 
aangekondigde optische diskdrive toegepast, waarbij de gemuteerde onderdelen van een 
bestand op een ander deel van de schijf worden geplaatst, hetgeen wel schijfruimte 
bespaart - die overigens bij optische opslag zeer goedkoop is -, maar de leessnelheid niet 
ten goede komt). 
9. Zie het door ons voorlopig gehanteerde model in bijlage 1. 
10. Zie hierboven, noot 4. 
11. Vincent Puglia. 'TBMS database power unleashed', in: PC Magazine vol. 5, nr. 20, 
November 25, 1986, 211-230. Idem. 'The best of 1986 (AskSam)', in: PC Magazine vol. 6, 
nr. 1, January 13, 1987, 129. 
12. Speelde de goede recensie in PC Magazine een rol? Inmiddels heeft onze 
vriendenstichting besloten dit programma bijna tegen kostprijs (ƒ 595,-- excl. BTW) in 
Nederland op de markt te brengen. 
13. Misschien komt het bureau O.D.R.P. nog eens met iets dergelijks op de markt, of lees ik 
nu teveel tussen de regels door? Basis-archiefcode voor de gemeentelijke, regionale en 
provinciale administraties ('s-Gravenhage 1987, 8e dr.), XI. 
In elk geval biedt het feit dat AskSam binnen één bestand records van verschillende 
struktuur accepteert, de mogelijkheid om een trefwoordenlijst of thesaurus binnen een 
werkbestand, dus onder handbereik onder te brengen. Zonder van bestand te wisselen - 
op een microcomputer met harde schijf overigens een kwestie van een à twee seconden - 
kan dan tussendoor even in de trefwoorden- / thesaurusrecords worden gezocht of een 
descriptor al dan niet voorkomt. 
14. Vgl. H.F.J.M. van den Eerenbeemt. 'Het groene front in een gouden rand : 50 delen 
jaarboek NEHA 1915-1987', in: Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 50 (1987), 28. 
  



Samenvattingen van geraadpleegde literatuur 
 
A.J.M. den Teuling. Het indiceren van chronologische series in gemeentearchieven met een 
tekstautomaat. In: Nederlands Archievenblad (NAB), jrg. 88 (1984), p. 37-41. 

 
 
Uit de agenda's van ingekomen stukken (in Drenthe veelal in kleinere gemeenten een 
agendastelsel toegepast: opberging in chronologische volgorde conform datum van 
inboeking in agenda) zijn jaarlijkse "uittreksels" gemaakt, waarbij elk onderwerp (= elke 
zaak) eenmaal is beschreven en vervolgens de bijbehorende nummers zijn toegevoegd. 
Voor de verwerking stond een tekstauto maat (= dedicated tekstverwerker?) ter 
beschikking, met beperkte sorteermogelijkheden. T.b.v. sortering werd een lijst van 240 
standaard termen ontworpen, die als kleine thesaurus dienst doet (echter zonder 
kruisverwijzingen of synoniemen). De beperking in het aantal te sorteren tekens 
noodzaakte tot andere vereenvoudigingen. 
 
Pleidooi voor het geautomatiseerd toegankelijk maken van (te bewaren) 
correspondentiebestanden en besluitenregisters in 19e-eeuwse gemeentearchieven. 
Helaas i.v.m. de gebruikte apparatuur verouderd qua programma-technische aanpak; 
inmiddels is immers voor microcomputers een grote variëteit aan dbms-software 
aanwezig, waarmee dit probleem efficiënter te lijf kan worden gegaan. 
 
  



Theo Thomassen. De resoluties van de Staten-Generaal tabellarisch geïnventariseerd. In: 
NAB jrg. 89 (1985), p. 78-89. 

 
 
- Archivalia 
 
Van de Staten-Generaal zijn bij het ARA een grote hoeveelheid resolutieregisters in 
meerdere series (en ontwikkelingsstadia) bewaard gebleven dan wel terechtgekomen. Zo 
ontstond een "klad"-register (tijdens de vergadering geregistreerd en gearresteerd) in 
1576, in 1578 een "dubbel" (= netregister, dus een 2e serie); vanaf 1592 een aparte serie 
secrete resoluties; jaren later ook hiervan een serie "dubbelen" (netregisters, niet 
volledig). In 1637 kwam het stelsel van "losse minuten" in zwang, die de volgende dag 
werden geresumeerd en vastgesteld en afgeschre ven in de gewone registers; dit gold ook 
voor de secrete resoluties. 
Gevolg: twee nieuwe series, de ordinaris en de secrete minuten. 
Sinds 1671: eerst de minuut direkt in het net overgeschreven, waarna de volgende dag de 
"geresumeerde minuut" (onderscheiden dus van de "eerste minuut", d.w.z. nu meer een 
concept) werd vastgesteld en geregistreerd. Van de "ordinaris resoluties" werden deze 
twee series minuten gescheiden gehouden, bij de secrete minuten werden ze 
bijeengevoegd. 
Los van het eigenlijke archief van de SG ontstond in 1671 de serie gedrukte ordinaris 
resoluties (vervaardigd op basis van de geresumeerde minuten); eerst alleen t.b.v. 
vertegenwoordigers in het buitenland, dus betreffende zaken die buiten de Republiek van 
belang waren; geleidelijk nam de behandelde materie toe. In 1728 kwam een eind aan de 
serie "dubbelen". Echter eind 18e eeuw kopieerde men de netresoluties uit de periode ca. 
1576-1605 in kopieregisters. Bovendien meerdere series indices, pakken kladresoluties 
en losse kopieën e.d. 
 
- Samenstellen tabellarisch overzicht 
 
Onderzoek naar samenhang tussen de registers (incl. indices) en hun 
ontwikkelingsstadium, leidde tot plan: samenstellen tabellarisch overzicht t.b.v. tonen van 
deze samenhang. (Doel: verduidelijking van de bestaande inventaris van Japikse.) In feite 
dus het opstellen van een chronologisch geordende plaatsingslijst, met in de kolommen 
verwijzingen naar de vindplaats (plaatsnummers) in de diverse collecties (zowel arch.SG 
als andere, aanvullende archieven/collecties). 
Met behulp van een tekstverwerker kon veel tijd worden gewonnen. 
Uitdraai gebeurde op A3- formaat, met ruimte voor voetnoten. 
Plaatsnummers worden door horizontale lijnen van elkaar gescheiden, waardoor 
"vertikale blokken" ontstaan. Deze tabellen bleken inderdaad het beoogde systematische, 
diachronische overzicht op te leveren. 
 
- Tabellarisch inventariseren 
 
Conclusie was bovendien: in feite kan op deze wijze tabellarisch worden geïnventariseerd. 
Immers alle beschrijvingskenmerken kunnen worden meegenomen, zoals redactie, 
ontwikkelingsstadium en datering. 
 
Vergelijking: 



 
1. geen doorlopende nummering bij deze tabellarische inventaris (immers: alle oude 
plaatsnummers behouden)(dit vermijdt een enorme hernummeringsoperatie, ook binnen 
verwante collecties, alsook het probleem van verwijzingen in literatuur - geen con 
cordansen nodig! -; bovendien geen verhuizingen in depots nodig, terwijl latere 
toevoegingen probleemloos kunnen worden opgevangen) 
 
2. nummervolgorde staat dus geheel los van depotvolgorde 
 
3. i.t.t. mening van Muller, Feith en Fruin geen probleem gezien in gedeeltelijk 
tabellarische presentatie binnen een inventa ris (ook in de SG-tabel zijn immers series 
weggelaten, m.n. de kopieregisters over bijzondere onderwerpen; deze zullen - evt. in 
tabelvorm - hun eigen plaats moeten krijgen binnen de inventaris) 
 
4. tabellarische presentatie werkt eerder verhelderend 
 
5. noten als voetnoten gepresenteerd; kunnen nu ook op meerdere inv.nrs. betrekking 
hebben (zijn bovendien typografisch minder storend dan bij de traditionele aanpak) 
 
6. aanbeveling: toepassing bij inventarisatie van parallelle series in het algemeen (en de 
archieven van collegiale besturen in het bijzonder) 
 
7. evt. ook te gebruiken bij overzichten van bestanden die niet tot hetzelfde archief 
behoren 
 
--- wel definitief oordeel door de gebruikerspraktijk te geven! 
 
  



Peter Horsman en Theo Thomassen. Inventariseren met een tekstverwerker. In: NAB jrg. 
89 (1985), p. 90-94. 

 
 
Doel: uitproberen gebruik tekstverwerker in voorstadia van het kopijklaar uittypen, bij 
voorkeur door tevens grafische mogelijkheden te benutten. 
Voor het SG-projekt werden voor de serie ordinaris resoluties drie "invoerformulieren" 
n.b.v. het tekstverwerkingsprogramma vastgelegd (o.a. kolommen gebruikt) en in drie 
"files" ondergebracht. Vervolgens vond de invoer plaats, waarna de ingevulde "bladzijden" 
werden weggeschreven. Pagina voor pagina werd de inventaris opgebouwd. 
 
Later (voor de 18e e.-registers) kon geen gebruik meer worden gemaakt van bestaande 
concepten, en werd per serie en periode gewerkt; de gedeeltelijk ingevulde pagina's 
werden weggeschreven en naderhand verder ingevuld/bijgewerkt. 
Voor grote perioden bleken de basisgegevens ("beschrijvingen") automatisch te kunnen 
worden gegenereerd, m.b.v. een rekenprogramma (binnen de tekstverwerker), dat de 
nummering van jaartallen en inv.nrs. produceerde, terwijl m.b.v. een andere macro de 
letters "SG" werden toegevoegd. 
Bij de secrete resoluties kon minder worden geautomatiseerd, maar daarentegen wel 
gebruik worden gemaakt van de "uitgeprinte" invoer van eerdere gegevens. 
 
Na invoer kwam de nadruk te liggen op tekstrevisie. Hiertoe werden eerst de inv.nrs. die 
(tevens) een index bevatten typografisch onderscheiden van de andere inv.nrs., nl. door 
bij de overige registers de hoofdletters "SG" met een macro te wijzigen in onderkast 
(zoek/vervang-funktie). 
Voorts annotatiemogelijkheden verbeterd door de kolommen te letteren, om zo een 
kolom/rij-aanduiding te kunnen leveren; ook dit werd door een macro verzorgd. 
Voorts werden lay-out-verbeteringen doorgevoerd t.b.v. monteren van linker- en 
rechterpagina (spiegelen van koppen); ook dit vrijwel geheel geautomatiseerd. Door 
comprimering van de tekst naar resp. de linkerkantlijn (voor de ordinaris resoluties) en 
de rechterkantlijn (voor de secrete resoluties) bleek voldoende ruimte over te zijn voor 
het toevoegen van kolommen inzake de indices. Verdere comprimering bleek mogelijk, 
waarna aan de linkerzijde van de A3-pagina de noten zullen worden geplaatst. 
 
Conclusies 
 
Resultaten archivistisch onderzoek veel sneller, maar ook veel beter te verwerken. 
Allerlei handelingen zoals tekenen van kaderlijnen, doornummeren van opeenvolgende 
inv.nrs., aanbrengen van standaardwijzigingen konden (semi-)automatisch plaatsvinden. 
Dus: sneller en minder kans op fouten. 
Ook gevolgen voor inventarisatie: beschrijving, ordening en gra fische verwerking werden 
geïntegreerd. Vooral het direkt overzichtelijk beschikbaar zijn van de reeds verwerkte 
onderzoeksresultaten versnelde het verdere onderzoeksproces. Evt. misplaatste 
wijzigingen konden snel worden hersteld; ideeën uitgeprobeerd, zonder noemenswaard 
tijdverlies. Latere veranderingen vormen geen probleem: het bestand blijft op diskette 
bewaard. 
Op traditionele wijze had dit resultaat nooit zo snel in een dergelijk overzichtelijke vorm 
tot stand kunnen komen. 
Aanbeveling: voor beschrijving van series kan zeer goed met de computer (i.c. 



tekstverwerker) worden gewerkt (b.v. door het herhalen van eenvormige beschrijvingen 
via een buffergeheugen; door het opvolgend nummeren via rekenfaciliteiten, e.d.). 
 
Ook bij de ontwikkeling van specifieke inventarisatieprogrammatuur, zal tekstverwerking 
t.b.v. finishing touch een grote rol spelen (in elk geval o.a. voor inleiding). 
Het verschil tussen "stukken van algemene aard" en "stukken betreffende bijzondere 
onderwerpen" lijkt zich a.h.w. toe te spitsen op het gebruik van resp. tekstverwerker en 
database-programma. 
 
"VOLLEDIGE INTEGRATIE TUSSEN BEIDE SOORTEN PROGRAMMATUUR, EN DAN LIEFST 
OOK NOG BRUIKBAAR OP KLEINE COMPUTERSYSTEMEN (MICROCOMPUTERS) ZOALS 
BIJ DIT ONDERZOEK GEBRUIKTE PHILIPS P 5020, IS EEN PROBLEEM DAT OPLOSSING 
BEHOEFT VOORDAT AUTOMATISERING BIJ HET INVENTARISEREN ZINVOL KAN 
WORDEN TOEGEPAST." 
 
  



P.A.W. Dingemans. Automatisering in het Rijksarchief in Limburg. Een terugblik op de 
eerste zes maanden praktijk. In: NAB jrg. 89 (1985), p. 152-160. 

 
 
"DE COMPUTER IS HET HULPMIDDEL BIJ UITSTEK OM ARCHIEVEN - VANUIT DE 
INFORMATICA TE BESCHOUWEN ALS GROTE, ONGESTRUCTUREERDE DATA- 
BESTANDEN - OP EIGENTIJDSE WIJZE TE ONTSLUITEN". 
"Ontsluiting" is overigens een controversieel begrip. 
De auteur stelt: trefwoordencatalogus, waarmee ook de series ontsloten worden, 
"gebruikersvriendelijker" dan klassieke inventaris. (Handmatige opzet van een 
trefwoordencatalogus is tijdverspilling.) 
 
In Ned. archiefwezen voor 1980 weinig concreets op gebied van automatisering. Pas 
daarna de eerste experimenten, meestal in de vorm van tekstverwerking. 
 
Aanvankelijk in RAL gedacht aan gebruik van mainframe voor ontsluiting (proefprojekt = 
toegang op de inhoud van de verbalen van de provinciale besturen 1824-1861). Invoer 
direkt vanuit originelen. 
 
Contact met CCL bleek te duur; vervolgens werd een Olivetti M-40 minicomputer gehuurd. 
Het aanvankelijk gebruikte dbms-programma DBM bleek veel te beperkt. Vervolgens 
werd zelf m.b.v. een COBOL-generator (CRECOS) een aan de eigen wensen aangepast 
dbms-programma gemaakt. Er werd gewerkt vanuit de in de indices (= eigenlijk 
repertoria!) aanwezige "regesten" (analyses), waarvan 6 velden werden opgenomen: 
- uniek recordnummer (alleen als sleutel gebruikt); 
- hoofdtrefwoord 
- nadertrefwoord 
- plaatsnaam 
- persoonsnaam 
- "verbaalnummer" (= datum + volgnummer/-letter) 
- inventarisnummer (in later stadium m.b.v. "update-programma" in te voeren) 
- bladzijdenummer van de index 
- evt. afwezigheid (d.w.z. vernietigd) (aangegeven met *). 
 
Doel: interactief gebruik door publiek. 
Door lange duur (enkele jaren invoer) zullen diverse lijsten t.b.v. publiek worden 
samengesteld, zoals: 
- een (binnen het hoofdtrefwoord) op nadertrefwoord gesorteerde uitdraai (een 
daarbinnen weer op plaatsnaam en verbaalnummer)  
--- hierbij (***) steeds ook het hoofdtrefwoord op elke regel vermeld; 
- een alfabetische lijst op persoonsnaam. 
Belangrijk is ook, dat de "nadertrefwoorden", met toelichtingen, dienen als basis voor een 
thesaurus. 
 
Van de in het Overkwartier afgekondigde plakkaten en ordonnanties is een 
toegangsbestand gemaakt, dat na samenstelling van uitdraaien op floppydisks is bewaard. 
Hetzelfde geldt voor enkele andere kleine gegevensbestanden. 
 
Behalve op het terrein van de nadere ontsluiting van archieven, worden ook andere 



gegevens bewerkt, b.v. ledenlijst LGOG, waarvan bij de inventarisatie van het betreffende 
archief nuttig gebruik wordt gemaakt. 
 
Ook t.b.v. de administratie van het chartersealprojekt wordt de computer ingeschakeld. 
(De restauratoren voegen zelf hieraan gegevens toe, die o.a. de verrichte handelingen - 
gecodeerd - aanduiden, alsmede of er hangend / liggend moet worden bewaard.) 
 
Problemen zijn voorts vrijwel uitsluitend van organisatorische aard, nl. het voldoende 
menskracht beschikbaar krijgen voor de data-invoer. 
 
  



Peter Horsman. De technologie van het gezond verstand: het herkomstbeginsel en de 
computer. In: NAB jrg. 90 (1986), p. 107-120. 

 
 
1. Het herkomstbeginsel als archivistische methodologie. 
 
Korte geschiedenis van het herkomstbeginsel en de kritiek van P.J. Blok, dat het de 
onderzoeker te doen is om het snel kunnen vinden van de gewenste stukken. (Muller 
verdedigde zich door te stellen dat nadere toegangen komen nà inventarisatie.) 
 
 
2. De onmogelijkheden van de inventaris. 
 
Sinds de Handleiding dogma: eerst formele beschrijvingen (inventaris), dan pas de 
inhoudelijke ontsluiting ("objectieve" werkwijze). Via nadere ontsluiting ontstaat dan een 
stuk gebruikersvriendelijkheid. 
 
Kenmerkend voor de klassieke inventaris is de statische vorm: elk bestanddeel slechts 
één keer beschreven (op één plaats) (afgezien van enkele - minder fraaie - verwijzingen). 
(Immers: krachtens het "archiefschema" dient elk stuk slechts in één rubriek te kunnen 
worden ondergebracht). 
Criteria voor plaatsing worden ontleend aan "oude orde", de oorspronkelijke 
administratieve struktuur van het archief. (Niet het onderwerp, maar de bestemming 
bepaalt de plaats van het stuk in het archief). 
Het maken van nadere toegangen is in het archiefwezen meestal toevertrouwd aan niet-
formatieve medewerkers en vrijwilligers. 
 
 
3. De mogelijkheden van de techniek. 
 
Ontdekking van mogelijkheden van computer duurde lang. Wel in buitenland in jaren '60 
al toepassingen, m.n. bij indicering ("ordinateur" = ordenaar). Dank zij de Stuurgroep 
Automatisering Archiefwezen kentering bewerkstelligd (studiedagen, rapporten). 
Achterstand in Ned. was groot. Maar nog onduidelijk: konsekwenties, eisen aan 
programmatuur en hardware, kosten/baten. 
 
 
4. De beperkingen van de technologie. 
 
Is in de komende maatschappij de archivaris de informatiemanager? Optimistisch gezien: 
ja. Maar anderzijds zijn er enorme problemen met thesaurusbouw (nadere analyse nodig). 
Bovendien: rotzooi in computer betekent ook rotzooi uitdraaien. "WANNEER HET 
ARCHIEFWEZEN GEBRUIK WIL MAKEN VAN DE MOGELIJKHEDEN VAN DE 
GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERWERKING, ZULLEN DE BESTAANDE METHODEN 
VAN TOEGANKELIJK MAKEN OPNIEUW MOETEN WORDEN ONDER ZOCHT OP 
DOELMATIGHEID." 
Neiging bij inventarisatie m.b.v. computer is het steeds dieper toegankelijk maken. Maar 
wat heb je dan? Nog steeds onvoldoende toegang om gedetailleerde vragen de baas te 
kunnen. (Ook optisch scannen lost het probleem niet op). Bovendien: we krijgen dan een 



gigantische massa ongestructureerde informatie waarmee nog niets te beginnen valt. 
Maar: PTT somt telefoonnummers per plaats op. (herkomstbeginsel). 
19e-e. voorgangers waren van alles aan het indiceren, maar deze methode liep - 
"bedrijfseconomisch en conceptueel" - vast, zodat slimme lieden op het herkomstbeginsel 
uitkwamen. 
 
 
5. Het herkomstbeginsel en de computer. 
 
Bestemmingsbeginsel zal het uitgangspunt voor de archivistische automatisering moeten 
zijn. Maar het scheppen van een "grote amper gestructureerde gegevensbank van 
archiefbeschrijvingen en trefwoorden" is niet de oplossing. De gegevens zullen 
gestructureerd moeten worden vastgelegd en "niet zomaar op een hoop". *** WIE 
BEWEERDE VAN WEL ??? 
 
Pleidooi voor het landelijk, regionaal of lokaal ontwikkelen van een beperkte(re) database 
op het eerste niveau van archiefontsluiting, het archievenoverzicht. *** verwijzing naar 
Fränkel (NvA 4 (1985), p. 247) Eventueel kan aan elke beschrijving van een archief een 
aantal trefwoorden worden toegekend. (Voor gegevensuitwisseling: wel gecontroleerd 
n.b.v. een - institutioneel gerichte - thesaurus). 
 
Op 2e niveau van ontsluiting (inventaris) zal minder plaats zijn voor grootschalige 
geautomatiseerde bevraging. (Bovendien bij online retrieval: beschrijvingen individueel 
benaderd, dus niet in samenhang, d.w.z. zonder de meerwaarde van de inventaris als 
zichtbaarmaker van de structuur van het archief). 
 
Handleiding qua idee nog steeds levend (pas op 2e plaats rekening houden met belangen 
van het historisch onderzoek). Techniek wel benutten, maar het hoofd niet op hol laten 
brengen. 
 
CONCLUSIE vds: H. HEEFT HET UITSLUITEND OVER SAMENSTELLEN VAN EEN TOTALE 
DATABASE VOOR HET GEHELE ARCHIEFWEZEN. 
 
  



J.P. Sigmond. De speld en de hooiberg : over ontsluiting, beschikbaarstellen en 
automatisering. In: NAB 90 (1986), p. 282-297. 

 
 
Nog steeds actueel: klaagzang over slechte toegankelijkheid van archieven via 
inventarissen; roep om betere (onderwerpsgewijze) ontsluiting en om de computer als 
oplosser van alle problemen. 
In USA nagegaan hoe situatie daar is en welke konsekwenties die voor Ned. kan hebben. 
 
Onvrede over inventaris als hulpmiddel al oud (discussie Muller vs. Blok, 1899). Veel valt 
terug te brengen op onjuist verwachtingspatroon, vooral opgewekt door de aanwezigheid 
van talloze gedetailleerde beschrijvingen van "losse stukken". Immers, reeds de 
Handleiding gaf aan dat voor het inhoudelijke toegankelijk maken andere hulpmiddelen 
moeten worden ontworpen. 
Veel gebruikers buiten de mogelijkheden van de inventarissen onvoldoende uit, omdat zij 
zich de funktie ervan niet realiseren. 
 
Frictiepunt blijft bestaan: archivaris kijkt alleen naar de onderlinge relatie tussen de 
stukken en naar hun ordening, de gebruiker is alleen geïnteresseerd in de inhoud, 
ongeacht de herkomst (en is dus vol onbegrip over de functie van een inventaris). Open 
vraag: is inderdaad de inventaris, ook bij juist gebruik, wel de best denkbare toegang? 
Bezinning nodig i.v.m. mogelijkheden van de computer. 
 
Gevaar van computer: verleiding tot inruil van klassieke ordeningsmethoden voor meer 
"naar pertinentie neigende" methoden van ordening. (Gezien het artikel van Horsman, De 
technologie ..., waarvan S. de conclusies deelt, denkelijk niet te onderschatten). (alleen 
benadrukt S. dat toepassing van het bestemmingsbeginsel *** vgl. onze ac-nummering! *** 
juist volledig in het belang van de onderzoeker is). 
 
Mogelijkheden van de computer dienen ons wel aan te zetten tot het heroverwegen van 
methoden. 
Immers: de computer kan *** op papier *** (na inventarisatie, dus na een vastgestelde 
ordening) alsnog op basis van dezelfde beschrijvingen geheel anders gerangschikte lijsten 
opleveren (b.v. chronologisch geordend, of naar onderwerp). KDC Nijmegen heeft met 
"Rapide" dit reeds gedemonstreerd (hier eerst "klassiek" geordend). Helaas uitwisseling 
van ervaringen (ondanks belangrijke aanzet door aktiviteiten van de Stuurgroep VAN) nu 
op dood punt. 
 
In Ned., zeker vgl. met elders, ondanks veel individualisme, sterke standaardisatie in 
terminologie en ordenings- / beschrijvingsmethodieken (zelfs bij broncommentaren). Dit 
alles zonder daartoe door automatisering gedwongen te zijn. Hopelijk kan dus ook op 
gebied van automatisering eensgezindheid worden getoond (komt kwaliteit "output" ten 
goede). De automatisering ligt bij de meeste archiefdiensten vooral in het interne 
beheersvlak. Een enkele keer wordt computer bij indicering gebruikt (b.v. notariële 
archieven); ook verbetering zoekproces heeft nog weinig "pennen in beweging" gebracht. 
Het RAD-projekt "GAOS" beperkt zich uitsluitend tot "beheer" (kan evt. wel tot verbeterde 
dienstverlening leiden). 
Als "uitvoerende systemen" worden wel archiefgidsen, archievenoverzichten, maken van 
inventarissen en andere toegangen genoemd. Met "MAIS" worden "'klassieke' toegangen" 



gecreëerd (wenselijkheid hierbij steeds buiten beschouwing). 
 
In USA juist begonnen bij dienstverlening. (Verleidelijk dit toe te schrijven aan meer 
publieksgerichte en minder bij overheid betrokken situatie - vaak voortgekomen uit 
"Historical Societies"). *** dit ook bij GA het geval *** 
Juist automatisering dwong tot samenwerking en standaardisatie. 
Men slaagder erin een gemeenschappelijk "format" te ontwikkelen voor uitwisseling van 
gegevens. 
Begin gemaakt met nationaal "on-line" bevraagbaar archief-informatiesysteem 
(aansluitend aan bibliotheektoepassingen). Opvallend is, dat in USA, hoewel daar het 
herkomstbeginsel bepaald niet overal wordt toegepast, juist allerlei 
computerdeskundigen dit aanbevelen als zoekinstrument ("principle of provenance"). 
 
Denken over beschikbaar stellen via computer behoort te beginnen met peilen van de 
gebruikers wensen. (Onderzoek: hoe maakt men gebruik van archieven en hoe zou men 
ervan gebruik willen maken). 
Er is wel bekend wie onze bezoekers zijn (incl. aantallen), maar niet welke toegangen ze 
precies gebruiken en wat hun wensen zijn t.a.v. te maken toegangen. De beperkte 
onderzoekingen (VAN-commissie "archieven en hoger onderwijs" 1982-86; gebruikers-
studiedagen 1979) spraken in het geheel niet over automatisering; over beschikbare / 
wenselijke toegangen werd niet gesproken (alleen broncommentaren). 
Zowel aan universiteit als RAS: steeds uitgegaan van bestaande hulpmiddelen. 
 
Belangrijk: systematisch onderzoek naar 1) vraagstelling bezoekers; 2) zoekstrategie. 
 
Op basis van (studiezaal)ervaringen: 
- onderzoekers hebben problemen met formulering vraag (vaak oorsprong vraag = citaat 
uit lit./bronnenpubl.); vraag komtmeestal neer op vraag naar naam / onderwerp 
--- meestal het betreffende archiefstuk snel terug te vinden 
- echter: weinig bezoekers "vragen" rechtstreeks naar een bepaald archiefstuk (de 
archivaris moet de vraag vertalen naar een archief toe) 
--- onbekend: in hoeverre vraagstelling reeds afgestemd op de beperkte mogelijkheden in 
zoekproces? 
- sommigen specifieke vraagstelling (b.v. genealogen), anderen nogal algemeen ("de 
houding van de overheid jegens de kerk in de 18e eeuw") 
--- laatste categorie komt via archievenoverzicht + archiefschema's in inv-n wel verder 
(onder bijstelling van de  vraag); 
--- verschil: eerste categorie is niet tevreden voordat men concreet antwoord heeft, laatste 
categorie "hoeft niet alles te zien" (d.w.z. kàn niet alles zien!). 
 
In 1980 interessant onderzoek van R. Lytle gepubliceerd, nl. naar zoekmethoden: resp. de 
P-methode (provenance, dus klassieke methode via ordening archief op basis van het 
bestemmings beginsel: mogelijkheid tot leggen relaties tussen organisaties / funkties / 
taken e.d.) en de CI-methode (context indexing = primaire ontsluitingsmethode in USA, 
afgeleid van bibliotheekmet hoden: het gaat om de inhoud van archief(stukken), 
toegankelijk via trefwoorden). 
Conclusie Lytle: beide methoden scoren gemiddeld 7, maar P-methode scoort 
gelijkmatiger, CI-methode heeft uitschieters naar boven en beneden. Zwakke punt CI-
methode is afhankelijkheid van de indiceerder. 



Tweede conclusie: ervaring van de onderzoeker met de eigen methode bepaalt in 
belangrijke mate het resultaat! (om b.v. P-methode goed toe te passen: inzicht in 
organisaties, taken e.d. nodig, òf vertrouwen op kennis archivaris) (maar ook het handig 
bevragen van een database vraagt juiste techniek - vgl. de dikke handleidingen naast 
terminals! -, terwijl hier de kwaliteit van de indiceerder doorslaggevend is; bovendien 
spelen hier zaken als tijdgebonden begrippen/taalkunde een rol). 
 
 
Automatisering van de P-methode 
 
Hoe dit te ondersteunen met geautomatiseerde bestanden? Zwakke punt = moeilijk aan 
vereiste voorkennis te komen (zoals voorwoorden van inventarissen, jaarverslagen, e.d.); 
ook de archivaris heeft hiervoor geheugensteunen nodig, immers: ondoenlijk om totaal 
overzicht te hebben. 
 
Wat is de toegevoegde waarde van de archivaris als schakel tussen vraag en antwoord? 
Verwijstrajekt: onderwerp -> welk soort (redaktionele) stukken biedt materiaal -> welke 
relatie met funktie / taak -> welk type organisatie -> naam specifieke organisatie (+ 
archief). De fasen soms in andere volgorde, soms (deels) overgeslagen. Vervolg: inventaris 
door bezoeker te raadplegen (en nu herhaalt zich in feite het "verwijstrajekt", maar dan 
direkt zelf door bezoeker te interpreteren (probleem evt.: inventarisbeschrijvingen vaak 
onvoldoende inhoudelijk informatief). 
In beide verwijstrajekten blijft het fysieke document nog buiten beschouwing. 
Vooral het "expliciet" maken van de elementen <vorm>, <functie/taak> en <organisatie>, 
zodat deze informatie (gestructureerd) toegankelijk is, zou het zoekproces 
vergemakkelijken! Met redaktionele vorm als zoekmiddel wordt in Ned. vrij weinig 
gedaan (uitzondering b.v. = Poelstra, Hollands stadsarchief). 
Met functie/taak ook niet zoveel, omdat dit meestal "in het hoofd van de archivaris" zit. 
Bearman (USA) pleit voor "lijsten" van "forms" (vgl. Ned. Lexicon) en "functions".  
Sigmond: aan het Lexicon zouden b.v. per term specifieke vormen kunnen worden 
gekoppeld (wellicht in de vorm van bronnencommentaren). 
Daarnaast zou een lijst met functies/taken ontwikkeld kunnen worden, waaraan dan een 
database kan worden gekoppeld met a) typen organisaties  en  b) specifieke organisaties 
(naam, ontstaansreden, functies, e.d.). In feite deze gegevens reeds in inleidingen van inv-
n, almanakken, e.d. terug te vinden. Veel gegevens al vroegtijdig vast te leggen, b.v. bij 
selectieproces (nuttige taak CAS). Echter: dan wel standaard-format nodig. Kortom: dan 
zinvol om gecentraliseerd gegevens over archiefvormers, taken, redaktionele vormen en 
huidige vindplaatsen in bevraagbaar bestand onder te brengen. 
(Uiteraard staat dit los van automatisering, maar dit laatste maakt mogelijk onderlinge 
verbanden te leggen). In Ned. al veel gegevens gestructureerd verzameld, maar nog niet 
onderling gekoppeld. Sigmond: in Ned. daarom koppeling van "macro-" tot "microniveau" 
moet mogelijk zijn. 
 
Toegang via trefwoorden 
 
In USA dus eerst andere route: zoeksystemen op basis van bibliothecaire ontsluiting. 
(AMC = Archival and Manuscript Control, gekoppeld aan het MARC-format). Dit in 1985 
gereed, telt 77 velden die naar behoefte kunnen worden gebruikt. Voordeel: bevordert 
uitwisselbaarheid van geautomatiseerde bestanden (kan uiteraard ook worden gebruikt 



t.b.v. handmatige toegankelijkmaking). --- gegevens van het AMC-format kunnen alleen op 
bestandsniveau worden opgevraagd, dus niet op archiefbestanddeel-niveau. Op basis 
hiervan in 1986 een MicroMARC : AMC programma voor microcomputers ontwikkeld. 
 
Voordelen: 
1. dwingt tot uniforme beschrijvingen (in USA nooit standaardisatie); 
2. vergroot beschikbare kennis over archieven (bij alle aangesloten inst-n, incl. bibl-n, 
beschikbaar); 
3. versnelt automatisering bij archiefdiensten. 
 
Nadelen: 
 
1. geheel afgestemd op onderwerpsgewijze bevraging (zoeken op P-methode niet 
mogelijk); 
2. uniformering van trefwoorden van cruciaal belang; (onderzoek levert enorme 
afwijkingen op, logisch gezien subjectiviteit); 
3. aantal zoektermen bij archieven gemiddeld 13 t.o. 3 bij bibliotheken; 
4. toekenning trefwoorden zeer tijdrovend; 
5. minder consistent materiaal (vgl. met bibliotheken). 
 
Conclusies 
 
- Denken over automatisering hoort bij gebruiker te beginnen.   Hoe wil de gebruiker 
kunnen zoeken (P- of CI-methode). 
- Beide gangbare methoden hebben beperkingen (vgl. beperkingen van inventarissen en 
indices). 
- Voorlopig lijkt de P-methode = specifiek aan benadering van de archivaris = de meeste 
mogelijkheden te bieden i.v.m. enorme hoeveelheden gegevens. 
- Verbetering mogelijk door "hard maken" van gegevens over redaktionele vormen, taken 
en organisaties, gekoppeld aan specifieke organisaties en vindplaatsen. 
- Automatisering van dit laatste "bestand" verbetert zoekproces via de P-methode. 
(Inventaris blijft daarbinnen één schakel). 
- Intellectueel gezien staat inventariseren boven indiceren. 
- Snel onderzoeken van mogelijkheden van P- en CI-methoden i.v.m. ingrijpende 
beslissingen. 
- Uitwisseling ideeën intern, met bibliohecarissen / documentalisten èn met gebruikers 
hard nodig. 
 
  



J. Hofman. Het Micro-Archief-Inventarisatie-Systeem - MAIS : een eerste evaluatie. In: NAB 
90 (1986), p. 298-302. 

 
 
In sept. 1985 / febr. 1986 uittesten van MAIS bij RAD. Dit programma vooral bedoeld voor 
ondersteuning van het inventariseren en niet voor inhoudelijke ontsluiting. Dus bedoeld 
als hulpmiddel voor versnelde vervaardiging van klassieke inventaris; tijdwinst m.n. in 
verwerkingsfase, o.a. bij maken indices. 
Voorts: uitgebreide zoek- en sorteermogelijkheden. 
Enkele projekten mislukten, m.n. door onmogelijkheid om verzamelbeschrijvingen te 
maken. In dec. 1985 vernieuwde versie. 
 
Beoordeling. 
 
Algemeen: redelijk / goed. 
Direkte bezwaren: 
- geen verzamelbeschrijvingen mogelijk; 
- slechts lay-out-mogelijkheden van Oracle; 
- matige raadpleegbaarheid (browsing) sequentieel (max. 13) (= ook Oracle); 
- gebrek overzicht (één beschrijving tegelijk getoond); 
- slechts kwaliteit handleiding; 
- slechte cursorbesturing (inhoudsveld!) bij Oracle. 
 
Beoordeling rol/nut van MAIS bij toegankelijkmaking: 
- geen tijdwinst bij kleine inventarissen (tot 150 nrs.); 
- traag; 
- wil teveel alle uitzonderingen omvatten; 
- bij ingewikkelde struktuur geen tijdwinst; 
- behoefte aan indiceringsprogramma. 
 
Onduidelijk: invoer door inventarisator zelf of door datatypist. 
 
Prioriteit voor klassieke inventarisatie niet door iedereen gedeeld: 
- MAIS teveel hierop gericht; 
- kwalitatieve verbetering van toegangen niet zo bereikbaar, maar d.m.v. nader 
toegankelijk maken, dus: nut van de klassieke methode dubieus. 
--- deze opmerkingen houden uiteraard geen verband met automatisering! 
 
Beoordeling per funktie: 
 
1. invoer: 
   - invoerscherm matig / onpraktisch (o.a. scrollen!); (hierin door versie 2.0 voorzien); 
   - omslachtige mogelijkheid tot samenvoegen beschrijvingen (kan sneller handmatig) 
 
2. raadpleging / wachttijden: 
   - redelijk / voldoende 
   - in nieuwe versie: geen probleem 
 
3. uitvoer: 



   - rapportgenerator van Oracle problematisch (o.a. naar Wordstar toe) 
   - nieuwe versie: verbeterd 
 
4. gebruikershandleiding: 
   - ongeschikt voor archiefambtenaren 
   - verbetering: splitsing in beknopt deel (o.a. verklaring functietoetsen en schermen) en 
uitgebreid deel (= naslagwerk) + trefwoordenindex. 
 
MAIS versie 2.0: door CCL verbeterde versie (o.a. maken verzamelbeschrijvingen) en 
verbeterde performance. 
Ontwikkelfase nu afgesloten en fase van systeemonderhoud begonnen (nieuwe evaluatie 
binnenkort klaar). 
 
Aanbevelingen: 
a. goede gebruikershandleiding vereist bij invoering; 
b. gezamenlijke testaanpak voortzetten; 
c. gebruikersoverleg via RAD en CAS; 
d. nieuwste versies Oracle bijhouden; 
e. WordPerfect gebruiken voor lay-out (reeds koppeling ingebouwd in MAIS 2.0); 
f. varianten op MAIS aan de orde stellen; 
g. nader onderzoeken naar meer efficiency, o.a.: 
   - welke verbeteringen t.o.v. handmatige toegankelijkmaking? 
   - welke randvoorwaarden voor gebruik MAIS? 
   - wanneer direkte invoer zinvol, wanner via datatypist? (dus: rentabiliteit) 
 
  



M.P. Fränkel. Archiefcomputer en computerarchief. Leiden, eigen uitg., 1985. Doct.scriptie 
RU Leiden. 

 
 
Voorwoord 
 
Doel auteur: 
- inventarisatie toepassingsmogelijkheden van automatisering binnen archiefwezen c.q. 
bij archiefvormers (en gevolgen); 
- onbegrip bij archiefmensen wegnemen; 
- raakvlakken aangeven t.b.v. informatici. 
 
Archivaris in algemeen sceptisch t.o.v. nut computer. Daarom vrijwilligheid belangrijk, 
alsmede persoonlijke inzet van een of meer verantwoordelijke functionarissen bij 
archiefdiensten. 
 
Daarnaast: problematiek van beheer van machineleesbare archiefbestanden, gevormd 
door archiefvormende overheidsinstellingen. Deze zelfde problematieken spelen bij 
bedrijfsleven. 
 
Kernvraag: wegen kosten tegen baten op? Baten echter vaak "onmeetbaar" (maar: wat is 
nut van bewaren van ontoegankelijke bestanden?). F. pleit voor ontzien automatisering bij 
archiefdiensten in kader van bezuinigingen.  Efficiënter functioneren levert echter in 
archiefwezen geen geld op (en ook geen verlichting van de werkdruk voor archivarissen). 
 
Overigens: helaas weinig gepubliceerd over automatisering binnen archiefwezen. 
 
 
1. Inleiding 
 
In Ned. pas met KDC een serieuze poging tot gebruik computers binnen archiefwezen. 
Wel binnen bibliotheekwezen intensievere toepassing, vergemakkelijkt door meer 
standaardisatie bij beschrijving / type bestanden. (standaardrecords kunnen daardoor 
kort zijn). 
 
Binnen archiefwezen door Commissie AVIA (RAD!) een concept-format opgesteld *** 
d.w.z. voor inventarisbeschrijvingen ***. Echter: uniformiteit hier niet afdwingbaar. 
Men begint overigens meestal met het toepassen van computers bij het nader toegankelijk 
maken van grote series (b.v. verbalen prov. bestuur Limburg). *** F. gaat nog uit van 
achterhaalde situatie dat voor elk veld een vaste ruimte wordt gereserveerd *** 
 
Er zijn divers ISR-programma's te krijgen (o.a. STAIRS bij Filmarchief RVD). Ook zijn er 
programma's die zelf indices produceren van bepaalde trefwoorden. Dit laatste zou bij de 
nadere toegankelijkmaking van archieven enorm tijdsbesparend zijn. 
 
Enkele problemen bij toepassing computers bij inventariseren en indiceren: 
- synoniemen niet te onderscheiden; 
- thesaurus is eigenlijk vereist voor toekenning trefwoorden (kan zelf ook weer 
gemakkelijk met computer worden samengesteld) (anderen menen dat een 



geautoriseerde woordenlijst simpeler werkt; bespaart ook werk, nl. het aangeven van de 
relaties tussen de descriptoren) (beste oplossing verm. bij MARDOC = intelligente 
thesaurus: onjuiste descriptoren worden automatisch vervangen; nieuwe descriptoren 
worden direkt gesignaleerd); 
- gebruik thesaurus heeft gevolgen voor het te kiezen systeem (vereist speciale software 
en extra geheugenruimte; e.e.a. weegt echter op tegen de kosten); 
- momenteel nog geen standaard-thesaurus voor overheidsarchieven ontwikkeld (wel 
voor onderdelen, b.v. PARAC, CRPA, bibl. VROM). 
 
 
2. Mogelijke toepassingen van computers in archiefwezen 
 
a. tekstverwerking = tijdsbesparen bij uittypen inventarissen; 
b. verwerking inventarisbeschrijvingen met dbms-software levert snellere 
(proef)sorteringen (aanwezigheid standaard-archiefschema's kan handig zijn voor 
archieven zonder oude orde!) en toekennen definitieve nummering stukken (+ 
concordantie); 
c. opzetten databank t.b.v. archievenoverzichten (evt. samen met het CRPA) de interne 
beheersgegevens hierbij evt. fysiek los te koppelen i.v.m. evt. krakers). 
 
Ideale systeem = ontsluiting op 3 niveaus (archievenoverzicht, inventaris, index - liefst 
gekoppeld). Echter: samenwerking / coördinatie tussen archiefdiensten dan nodig. (Voor 
boeken reeds bereikt: CC bij de KB ondergebracht.) 
 
 
(Enkele willekeurige toepassingsgebieden:) 
Enorme tijdsbesparing treedt op bij geautomatiseerde ontsluiting van ME archieven, 
waardoor ook het raadplegen beperkt kan worden. 
Echter: zinvoller nog zou digitale opslag op optische schijven zijn. 
Ook voor bevolkingsboekhouding zinvolle toepassingen. Hoewel dit uiteraard zeer veel 
tijd gaat kosten, zijn genealogen nu eenmaal groot deel bezoekersbestand. Ook voor 
demografen nuttig. 
 
Veel archiefdiensten beheren diverse soorten verzamelingen, met soms enorm aantal 
eenheden. 
Meestal onvolledig toegankelijk. Ook hier kan automatisering uitkomst bieden. (Voor 
bibliotheekmateriaal beter PICA-format te gebruiken; voor kartografisch materiaal het 
CCK-format). 
 
Naast inhoudelijke ontsluiting: computer ook hulpmiddel bij beheer, b.v. voor registratie 
van ter beschikking gestelde materiaal (snel statistisch te bewerken!!). (Nuttig voor b.v. 
bepalen of microfilming nodig is). 
Voorts uiteraard depotbeheer. 
Ook financiële administratie te automatiseren. 
 
 
3. Mogelijke toepassingen bij de registratuur 
 
Postregistratiesysteem, b.v. voor afdoenings-/voortgangscontrole, maar ook voor 



vernietiging / overbrenging / semi-statische behandeling. (F. geeft korte beschrijving van 
het BAB-systeem van VROM.) 
Ook bij de CAS reeds toepassing (ASIS) als proefprojekt. Efficiency binnen registratuur e.d. 
reeds onderkend; hangt vaak samen met totale "kantoorinnovatie". 
Ook aanverwante terreinen zoals bevolkingsboekhouding en kadaster zullen in sterke 
mate worden geautomatiseerd. 
 
 
4. Het permanent bewaren van gegevens op machineleesbare media 
 
Levensduur van magnetische dragers levert enorme problemen op (overigens ook bij 
ponskaarten reeds grote problemen!). 
Regelmatig kopiëren is eis, maar dan nog vaak apparatuur voor hergebruik later niet meer 
beschikbaar. 
Dit probleem wordt steeds urgenter, omdat steeds meer gegevens uitsluitend op 
machineleesbare media worden vastgelegd. 
Alternatieven voor magneetbanden: 
- microfilms c.q. COM-fiches; 
- optische media (zowel voor gegevens als beelden, echter beeld opslag "vreet" geheugen 
ruimte); levensduur hiervan echter voor archivalische doeleinden nog te onzeker. 
 
Toepassingen van optische media overigens zeer groot, aangezien met scanners veel kan 
worden ingelezen (buiten dus de reeds digitaal geproduceerde informatie), incl. 
afbeeldingen (waaronder ook originele documenten) (dus: plaatsvervanger van 
microfilm). 
Overigens is toepassing bij geluidsopnamen en films nog niet realistisch. 
 
 
 
5. Een 'inventarisatie' 
 
Goed inventariseren vóór invoering automatisering. 
 
a. probleemformulering: 
- veel archieven nog niet of niet goed geordend/beschreven; 
- groei overheidsapparaat doet aantal te bewaren / vernietigen bescheiden sterk 
toenemen; 
- overbrengingstermijn wordt (evt. vrijwillig) verkort; 
- aantal gebruikers zal toenemen bij toegenomen toegankelijkheid; 
- groeiende vraag naar nadere toegangen op archieven en verzamelingen; 
- toegankelijkmaking is zeer arbeidsintensief; 
- bezuiniging zal problemen verergeren; 
- bewaarprobleem t.a.v. machineleesbare "documenten". 
 
b. doel informatiesysteem: 
- tijdsbesparing bij toegankelijkmaking; 
- efficiënter "dagelijks" beheer; 
- verbetering "information retrieval" (zowel kwantitatief als kwalitatief) t.b.v  gebruiker; 
- in toekomst ook door derden geproduceerde machineleesbare informatie te raadplegen. 



 
c. eisen aan het systeem: 
- gebruikersvriendelijkheid (gebruiker wil niet teveel computerkennis hebben); 
- beveiligd tegen ongeautoriseerde gebruikers; *** onzin *** 
- in principe onderlinge communicatie mogelijk; 
- uitbreidbaar (aantal gebruikers; omvang gegevensopslag); 
- rekening houden met standaard-"formats" (en evt. uitgebreidheid van beschrijvingen!); 
- multi-user gebruik moet mogelijk zijn; 
- thesaurusbouw (liefst "intelligente th.") moet kunnen. 
 
d. opties: 
- meer archiefmedewerkers nodig om achterstand in toegankelijkmaking in te lopen, maar 
dit weinig zinvol; 
- efficiënter gebruik van bestaande mankracht (juist hier bewijst automatisering haar 
nut); 
- exacte samenstelling van configuratie zal per archiefdienst verschillen (juiste uitspraak, 
ook vanwege vage grenzen tussen apparatuur, niet verantwoord); 
- onduidelijkheid over centrale / decentrale opslag van databanken archievenoverzichten 
en inventarissen (wensen bij gebruikers - incl. archiefdiensten zelf - verschillen nogal); 
- thesaurusbouw dringend gewenst, in elk geval ook coördinatie tussen verschillende 
thesauri. 
 
e. kosten/baten-analyse: 
- overheid: 
  . heffing van vergoeding voor geleverde (computer)diensten ligt binnen archiefwezen 
gevoelig; 
  . efficiëntere bewerking wel mogelijk; 
  . tijdelijk extra kosten i.v.m. scholing; 
  . géén directe financiële besparingen te verwachten (wel b.v. inzet automatisering ter 
ondervanging van tekort aan menskracht); 
   --- kortom: voordelen (zeker kwalitatief) wegen op tegen nadelen 
- bedrijfsleven: 
  . ook bij beheer "beleidsarchief" (d.w.z. niet vernietigbare stukken) zijn baten 
onzichtbaar; 
  . ook hier problematiek van opslag machineleesbare gegevens. 
 
 
Kanttekeningen / opmerkingen bij automatiseringsbeleid RAD. 
 
Voordeel stuurgroep VAN was: opstellen gedegen rapporten op deelgebieden en 
onderhoudencontacten binnen archiefwezen. 
Echter: door geldgebrek allerlei ideeën niet te verwezenlijken. 
 
Daarnaast eigen stuurgroep van de RAD, die eigen weg is ingeslagen met eigen 
automatiseringsplan. Advies (eind 1984): aanschaf IBM AT; programmatuur nog te 
vervaardigen (= MAIS op basis van ASIS). 
Merkwaardig, dat men niet koos voor hantering minicomputers, zodat het (foutloze) ASIS 
gewoon kon worden toegepast. Bovendien: is eenheidsoplossing binnen RAD wel zinvol, 
gezien de grote verschillen tussen b.v. omvang / prioriteiten (vgl. ARA t.o. RA Drenthe!). 



Vermoedelijk betere oplossing: starten in ARA en daarna pas "de provincie in". 
Bovendien: uniforme procedures nog niet aanwezig. Adviezen over thesaurusbouw nog 
niet opgevolgd. 
 
Overigens in RA Limburg alvast eigen projekten gestart m.b.v. gehuurde minicomputer. 
 
Overige toepassingen in Ned. allemaal met verschillende hardware en software, o.a. 
enkele (als medegebruiker) op mainframes. 
 
Aanbeveling: 
 
Aanstelling coördinator(en) t.b.v. gehele archiefwezen voor begeleiding van invoering 
automatisering (planning, prioriteitstelling, standaardprocedures en formats, advisering 
aanschaf hard- en software, gebruikersoverleg, e.d.). 
 
 
 
6. Gevolgen van automatisering in registratuur en archiefwezen 
 
Aanpassing depots aan bewaring machineleesbare media nodig. 
 
Bij elke archiefdienst zal iemand als systeembeheerder moeten kunnen optreden. Succes 
van invoering automatisering hang hiervan sterk af. 
 
Bij RAS meer aandacht nodig voor automatisering in lesprogramma. 
 
Binnen archiefwezen zou tenminste één (hoger) archiefambtenaar zich volledig op 
automatisering moeten kunnen richten en een HIO-opleiding hebben. 
 
Archiefautomatisering dient binnen archiefwezen topprioriteit te krijgen. 
 
Automatisering zal steeds sneller voortschrijden, ook omdat de betaalbaarheid steeds 
groter wordt. 
Dit betekent dat inspecterende archivarissen meer kennis moeten krijgen van digitale 
informatiedragers. Ook de Archiefwet 1962 zal moeten worden aangepast. 
 
Enorme toepassingsmogelijkheden in de "viditel"-sfeer liggen in het verschiet. Daarbij zal 
echter goed rekening met voldoende "dataprotectie" moeten worden gehouden. 
 
De 5e generatie-computers met AI zullen het zoekproces aanmerkelijk kunnen 
verbeteren. 
Gevolgen bij toegankelijkmaking zullen aanzienlijk zijn: vaste "formats" en thesauri zullen 
ontsluiting sterk beïnvloeden (b.v. toepassing van "de handleiding"). Automatisering biedt 
immers mogelijkheden tot verdergaande ontsluiting dan de traditionele! 
Overigens zal ook de terminologie van archivarissen wat aanpassing behoeven. 
 
 
 
7. Conclusies 



 
- vorming machineleesbare media zal sterk toenemen en in toekomst papier als 
informatiedrager verdringen; 
- geautomatiseerde postregistratie zal dossierinventaris en termijnkalender vervangen; 
- regels voor vorming / bewaring van machineleesbare media zijn nodig (taak 
rijksarchiefinspectie!); 
- (intelligente) thesaurusbouw moet snel beginnen; 
- zoveel mogelijk archiefambtenaren scholen in automatisering; 
- samenwerking RAD en GA-n + coördinatie = basisvereiste voor succesvolle 
archiefautomatisering; 
- beheersbaarheid archiefbeheer noodzaakt tot automatisering; 
- toepassing computer zal archiefwezen evenzeer beïnvloeden als "de handleiding". 
 
 
Bijlagen: niet geresumeerd. 
 
 
Samenvatting 
 
Raakvlakken computers / automatisering: 
1. toegankelijkmaking + beheer archieven m.b.v. computers verbeterd; 
2. permanente bewaring machineleesbare informatie van belang. 
 
ad 1. tijdsbesparing mogelijk o.a. bij inventariseren; voorts toepassing van centrale 
databank (archievenoverzichten) denkbaar; postregistratie met voortgangs- e.a. controle 
zinvol. 
 
ad 2. permanente bewaring brengt problemen mee (apparatuur voor behoud 
leesbaarheid!); met dit probleem zal elke archivaris worden geconfronteerd. 
 
De invoer van de computer bij toegankelijkmaking / beheer van archieven en het ontstaan 
van "computerarchieven" zullen grote gevolgen hebben op het Nederlandse archiefwezen. 
 
  



P.J. Horsman. Computer en archieven. In: Nieuws Van Archieven (NVA), 4 (1985), p. 245-
247. 

 
 
Groeiende belangstelling voor automatisering binnen archiefwezen. 
Vgl. nu de doctoraalscriptie van Fränkel (hoewel misschien door dualistische karakter 
niet geheel bevredigend uitgewerkt). 
 
Geen beoordeling van deze scriptie, maar wel ingegaan op de interessante "schatting 
capaciteit informatiesysteem". Hiermee bedoeld F. kennelijk een database met totaal 
archievenoverzicht voor heel Nederland, alsmede alle inventarisbeschrijvingen. (volgt 
samenvatting.) Vraag: zijn schattingen correct en welke konsekwenties voor te 
ontwikkelen systeem. (volgt: enigszins bijgestelde schattingen van Horsman op basis 
ervaringen RAD.) 
 
Vraag: komt er dan een bevredigend "informatiesysteem"? 
Nee, want grote discrepantie tussen ontsluiting van "stukken van algemene aard" en 
"stukken betreffende bijzondere onderwerpen". 
Uiteraard wel oplossing: indiceren (met gecontroleerde trefwoorden), te koppelen aan het 
beoogde informatiesysteem. 
Probleem hierbij is niet technisch van aard, maar personeel (wie zal de benodigde 
menskracht betalen?). 
Conclusie Horsman: "voorlopig nog geen ander automatisch systeem voor opslag en 
raadpleging van archiefbeschrijvingen op een dieper niveau dan het archievenover zicht. 
De moeilijkheden daarbij zijn al groot genoeg." 
 
(volgt nog een parodiserende behandeling van F.'s idee van een 5e-generatie computer als 
studiezaalhulp). 
 
  



H.F.J.M. van den Eerenbeemt. Het groene front in een gouden rand : 50 delen jaarboek 
NEHA 1915-1987. In: Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek .... Deel 50 (1987), p. 1-
31. 

 
 
p. 28: 
"De jaarboeken kenmerkten zich in de eerste periode vooral door 
..." 
 
...... 
 
"Een ander sprekend punt is de sterke participatie van mensen uit het archiefwezen. 
Archivarissen hadden destijds mogelijk meer tijd, hoewel dit bij de kleine bestaffing op de 
archieven van toen ook weer niet overtrokken moet worden. De verklaring is eerder te 
zoeken bij de mentale houding in deze sector die meer dan nu op actieve 
wetenschapsbeoefening gericht was. Zo uitzonderlijk was deze scripturale deelname aan 
het historisch bedrijf toch ook weer niet. Immers heden ten dage is die nog duidelijk o.a. 
bij het Belgisch archiefwezen te signaleren." 
 
  



O.W. Hoogerhuis. Computer en archieven (II). In: NVA 5 (1986), p. 9. 
 

 
Betreft bespreking door Horsman van Fränkels doctoraalscriptie. 
 
Opvallend: H. spreekt meer over de onmogelijkheden dan over de ontluikende 
perspectieven. 
 
Akkoord: F.'s scriptie bevat weinig nieuws (marsroute bekend b.v.). Struktureel tekort is 
geringe aandacht voor registratuur. 
Discussie over opslagcapaciteit is echter tijdgebonden (wekelijks vorderingen!). 
 
Wel merkwaardig dat H. weigert in debat te gaan met F. over uitgangspunten 
automatiseringsbeleid RAD. 
GAOS zal niet spectaculair worden (b.v. inzake responstijd). 
N.a.v. knelpunten ziet H. geen verdere diepgang dan archievenoverzicht, maar: "dergelijke 
retrieval-benadering ligt aanzienlijk onder de gehanteerde toegankelijkheidseisen bij 
registratuurautomatisering. Dit ontsluitingsniveau verdraagt zich bovendien ook moeilijk 
met de steeds verdergaande wensen van de informatievrager. Is de RAD huiverig voor de 
risico's op dit vlak vanwege de met de omvang exponentieel oplopende moeilijkheden?" 
 
H. pleit dan ook voor topprioriteit voor *** beproeving *** van 
toegankelijkheidssystemen. Relevante factoren: zoekkracht en ontsluitingsprestatie. 
  
Tevens meer onderzoek naar informatiebehoefte nodig. AI-technieken voor analyse 
informatie vraag wellicht leerzaam. 
 
  



P. Horsman. Computer en archieven (III). In: NVA 5 (1986), p. 10. 
 

 
Dupliek op artikel Hoogerhuis. 
 
Stuk (I) is geschreven op persoonlijke titel. 
 
Kern van Hoog's betoog: Horsman gelooft niet in integrale machineleesbare opslag van 
archiefstukken *** was dat intentie 
Hoog. ??? ***  Wel grote vorderingen, maar retrieval meer kwestie van goed concept. 
Archief is meer dan som der bestanddelen (wezenlijke = struktuur). 
Ook bij ontsluiting op niveau van de archiefbestanddelen zal vooral de struktuur zichtbaar 
gemaakt moeten worden. Natuurlijk daarnaast tweede weg: trefwoorden, full-text 
retrieval, enz. ASIS en MAIS bieden die mogelijkheden volop. 
 
Eerste stap RAD is krachtiger dan ogenschijnlijk: Oracle is volwassen pakket (stap naar 
minicomputer is slechts financieel!). 
 
Uiteraard is onderzoek naar informatiebehoefte van belang. Maar van wie? Van diensten 
zelf of van de onderzoekers? 
 
Horsman verwijst naar komend artikel in NAB. 
 
  



A.J.M. den Teuling. Automatisering van post- en archiefbeheer. In: Archiefbeheer in de 
praktijk / onder red. van A. van Giessel e.a. Alphen a/d Rijn, Samsom, 1986. p. 5710 - 3-20. 

 
 
1. Voorbereiding van de automatisering 
 
Twee mogelijkheden: geïntegreerd in totale kantoorautomatisering, dus incl. andere 
vormen van documentatie, tekstverwerking, e.d., en als "geïsoleerde activiteit" (alleen 
postregistratie c.a. + dossierbeheer). 
 
Indien vooral behoefte aan betere greep op postregistratie, dan voor oplossing 2 te kiezen. 
Echter: denk niet aan teveel tijdwinst, want grotere nauwkeurigheid bij 
(gestandaardiseerde) invoer weegt hiertegen op (+ invoer extra zoekkenmerken). 
Grootste winst in tijd + kwaliteit ontstaat bij voortgangs- en afdoeningssignalering. 
Bovendien: veel sneller terugzoeken van stukken. 
--- fotografische postinboeking blijft snelste systeem! 
Opname in netwerk kan verhinderen dat bij zelfstandige onderdelen postregistratie langs 
elkaar heen verloopt; vooral ook wanneer b.v. afdelingssecretariaten zelf muteren in 
verblijfplaatsadministratie (ook dit kan soms bij eenvoudige systemen). 
Bovendien: poog toekomstige wensen te analyseren, alsook de gewenste capaciteit. 
Kortom: programma van eisen nodig voor goede vergelijking tussen systemen. Controleer 
alles aan praktijksituaties. 
 
Indien post- en archiefbeheer één van de te automatiseren onderdelen vormt, moet de 
automatisering sterk planmatig worden aangepakt. Immers: dan geheel informatieplan 
opstellen. (Hiervoor zijn verschillende methodieken beschikbaar.) Men komt uit op 
achtereenvolgens: definitiestudie, basisontwerp, detailontwerp, prototype (voorheen was 
nog onderscheid zinnig tussen functioneel en technisch ontwerp), realisatie, invoering, 
gebruik/beheer. 
Denk aan: correcte systeemdocumentatie, vaste systeembeheerder. 
 
 
2. Mogelijkheden bij de automatisering van PA-beheer 
 
Kleinschalig zijn heel acceptabele systemen verkrijgbaar of evt. zelf te ontwikkelen (zelfs 
met tekstverwerker). 
 
2.1. postregistratie c.a. 
 
Voor postregistratie twee typen gebruikt: 
a. geautomatiseerd fichesysteem (= "kaartenbak"); 
b. modulair systeem voor uitgebreidere functies (elke functie van de postbehandeling kan 
apart worden benaderd) (aantal gekoppelde kaartenbakken) (tevens te gebruiken voor 
z.g. management-taken). 
Afhankelijk van het programma kan men binnen type a of b meer of minder realiseren. 
Soms is 'upgrading' mogelijk. 
 
ad a. Uitbreiding b.v. door 
- vergroting zoekmogelijkheden (meer trefwoorden); evt. te koppelen (in elk geval: 



binden) aan een gestandaardiseerde trefwoordenlijst of zelfs thesaurus ; 
  --- dan eigenlijk al type b; 
  --- in feite werken trefwoordenlijsten van enkele honderden termen al voldoende (zlefs 
vrije trefwoorden vallen wel mee). 
- zoekbaarheid op elk woord (of onderdeel); uiteraard hier zelf standaardisatie nastreven. 
- aangeven van zaak-, project- of dossiernummers (voor puur postbeheer volstaat een 
classificatienummer). 
 
ad b. Uitbreiding via: 
- trefwoordenlijst / thesaurus (zie onder a); 
- vast gekoppeld adressenbestand (op te roepen via codes); 
- koppeling van een dossierinventaris; 
- mogelijkheid tot gebruik standaardbrieven (opgeslagen via tekstverwerker); 
- mogelijkheid tot koppeling aan een documentatiesysteem (met dezelfde thesaurus); 
- mogelijkheid tot koppeling aan z.g. bestuurlijke informatiesystemen (besluitvorming, 
toezeggingen, acties); kan dus dienen voor de produktie van agenda's (evt. weer te 
koppelen aan de bureau-agenda's van bestuurders / huishoudelijke 
vergaderadministratie); ook projektbewakingssystemen zijn denkbaar. 
  (in feite hier gelijksoortigheid met b.v. personeelsinformatiesystemen en 
cliëntenadministraties). 
 
ad a / b. uitbreidingen met managementfunkties, zoals: 
- voortgangs- en afdoeningssignalering (met evt. automatisch aan te geven routes, fatale 
termijnen, e.d.); 
- statistische gegevens over aantallen stukken p/afdeling, gemiddelde afdoeningstijden, 
enz. (produktiviteitsmeting); 
- ontvangst- en rappelbrieven naar afzenders / geadresseerden; 
- selectieve toegankelijkheid voor derden (beveiliging); 
- aangeven vernietigingstermijn bij stukken (slechts zinvol bij aangekoppelde 
dossierinventaris). 
 
2.2. dossierregistratie 
 
Voordelen inbouw dossierregistratie: 
- gemakkelijk terugzoeken; 
- bijhouden uitleenadministratie; 
- binnen volledige kantoorautomatisering dossierbeheer niet uitsluiten; 
- bij decentraal dossierbeheer is centrale registratie nodig om te controleren of niet 
wildgroei aan dossiervorming plaats vindt. 
 
Koppeling eist vaak gecompliceerde programmatuur. Vandaar dat nog weinig is 
ontwikkeld. 
Mogelijkheid tot koppeling aan postregistratie hoeft geen doorslaggevende reden te zijn 
tot aanschaf, omdat: 
- toegang bij geautomatiseerde postregistratie al sterk verbeterd, zelfs als geen 
dossierinventaris van het dynamisch archief wordt bijgehouden; 
- bestaande postregistratiebestanden verm. niet zomaar in nieuw systeem onder te 
brengen; 
- in verhouding tot poststukken met mutaties in verblijf- en behandelingsfasen is 



dossierregistratie veel simpeler (b.v. behandeling = aanwezig / uitgeleend / afgevoerd / 
vernietigd). 
 
 
2.3. volledige automatisering PA 
 
Volgende stap is ook stukken zelf te digitaliseren (via tekstverwerker en scanner), zowel 
m.b.v. beeldplaat (optische schijf) als microfilm. Houdbaarheid nog twijfelachtig van 
optische systemen. Toekennen van juiste zoekkenmerken is doorslaggevend. 
Grote systemen zijn kostbaar en alleen rendabel voor zeer grote instellingen. 
Bezwaren tegen full-text systemen: geen selectie(ve vernietiging) mogelijk. 
 
 
3. Praktische wenken. 
 
Ingewikkelde systemen ongeschikt voor kleine diensten (continuïteit). 
Belangrijke zaken: 
- mogelijkheid snel van functie te wisselen (b.v. van boeken naar zoeken); 
- postinboeken ook op andere terminal overzetbaar; 
- inboeken niet tijdrovender dan handmatig boeken; 
- zoekfuncties enten op vraagstelling (beheerder en gebruikers); 
- niet te lange responstijden; 
- bereidheid leverancier tot aanpassing aan (kleine) eisen; 
- batch updating mogelijk (b.v. van datering); 
- z.g. helpfunctie (intelligente -). 
Uiteraard moet een systeem ook de vereiste capaciteit kunnen bieden (b.v. volledige 
registratie eist 1 Kb, dus voor 20.000 stukken gedurende 5 jaar 100 Mb nodig!). Allerlei 
vormen van uitdraai leverbaar. 
 


