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Dat de moderne informatie- en communi-

catietechnologie veel kansen biedt aan de

erfgoedsector, en dan specifiek aan het

archiefwezen, is ondertussen al herhaaldelijk

verteld en geschreven. Sommige toe-

passingen liggen voor de hand. Zo kan b.v.

het digitaliseren van kwetsbare bronnen

helpen om het aloude spanningsveld

tussen de nood aan een optimale en liefst

‘ongestoorde’ bewaring van (vaak zeer

kwetsbare) archiefstukken en de

consultatiebehoeften van gebruikers-

onderzoekers te overstijgen. De nieuwe

technologische toepassingen laten bovendien

toe om de archiveringsprocessen te automa-

tiseren en verder te stroomlijnen.

Erfgoedinstellingen kunnen ook belangrijke

stappen zetten inzake de zogenaamde

tweedelijnsontsluiting van het door hen

bewaarde materiaal. Primaire ontsluitings-

gegevens (b.v. over archieven, audiovisuele

documenten, museale objecten en publi-

caties) kunnen gestructureerd worden

verbonden met data over personen,

instellingen, organisaties, onderzoeks-

thema’s, gebeurtenissen enz. Dat zal op

termijn leiden tot de creatie van brede

kennisbanken. Die zullen niet louter de

gebruiksmogelijkheden bieden van de ons

bekende traditionele (papieren) toegangen

zoals inventarissen, indices, klappers,

glossaria of repertoria, maar een veel

breder zoekpotentieel scheppen, zowel

analytisch als encyclopedisch. Erfgoedzorg,

onderzoek en publiekswerking reiken op

die manier elkaar (opnieuw) de hand.

ONOVERZICHTELIJKE RIJKDOM

In diverse Vlaamse archiefinstellingen

werden in het verleden overzichten van

het archiefbezit gerealiseerd. Ook de

academische wereld realiseerde werk-

instrumenten (b.v. bronnenrepertoria)

teneinde studenten en professionele

vorsers de weg te tonen naar de voor hen

relevante bronnenreeksen. Deze repertoria

werden steeds opgesteld vanuit een

welbepaalde chronologische, institutionele,

thematische of personele invalshoek. Het

Rijksarchief behoudt een overzicht van de

archieven die door overheidsinstellingen

en publiekrechtelijke organen werden en

worden geproduceerd. Een globaal

overzicht van de private archieven die

worden bewaard in Vlaamse archief-

instellingen, ontbreekt echter. Het gebrek

aan een globale inventaris van het Vlaams

archivalisch cultureel erfgoed legde

natuurlijk ook een rem op de beleidsmatige

benadering van deze culturele subsector.

Lokale bewaarinstellingen met een op-

merkelijk, maar vaak onbekend archiefbezit,

hebben dikwijls noch de middelen noch

de mankracht of expertise om zulke

projecten tot een goed einde te brengen.

De onderzoeker loopt het gevaar door het

bos de bomen niet meer te zien. Net zoals

in het verleden, blijft hij verplicht om de

voor zijn onderzoek relevante bronnen-

reeksen te lokaliseren via tijdrovende

zoekoperaties in diverse databanken,

overzichten en (al dan niet geautomati-

seerde) repertoria. En dan gewagen we

nog niet van de veelheid van (vaak zeer

interessante) private archieven en

verzamelingen buiten de bekende

bewaarinstellingen, b.v. van particulieren,

bedrijven of verenigingssecretariaten. Zij

worden vaak uit het oog verloren, soms

zelfs vernietigd. Delen komen op de

commerciële markt terecht of verdwijnen

naar het buitenland. Voor archieven van

personen, families of privaatrechtelijke

instellingen, nochtans een inherent

onderdeel van het historisch-cultureel

erfgoed, bestaat geen wettelijk vangnet.

Registratie in een centrale databank kan

daartoe een belangrijke hefboom bieden.

ARCHIEFBANK VLAANDEREN

Archiefbank Vlaanderen wil dit instrument

realiseren. Als centraal register van private

archieven wil het alvast een wegwijzer-

functie naar het Vlaams privaat archivalisch

erfgoed vervullen. Private archieven zijn

bestanden die werden gevormd door

ARCHIEFBANK VLAANDEREN
Registratie van private archieven als

hefboom tot sensibilisatie en bescherming

[ Peter Heyrman1 ] De structurele, financiële en wettelijke omkadering van de erfgoedsector

in Vlaanderen is tijdens de afgelopen jaren in aanzienlijke mate

vernieuwd en verstevigd. Diverse nieuwe initiatieven zagen het levens-

licht. Manifestaties als het Erfgoedweekend – voortaan Erfgoeddag –

brachten het archieflandschap uitdrukkelijker voor het voetlicht. Tijdens

het voorbije Erfgoedweekend in april werd het project ‘Archiefbank

Vlaanderen’ gelanceerd. Het wil een duurzaam register van de Vlaamse

private archieven realiseren, als het ware een gouden gids van het

Vlaamse archiefwezen. De Archiefbank zal op termijn de rijkdom van het

Vlaamse archivalisch erfgoed beter toonbaar maken. Bovendien zullen

onderzoekers en geïnteresseerden eenvoudiger naar de voor hen

interessante bronnen worden geleid. 2
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personen, families, organisaties, privaat-

rechtelijke instellingen of commerciële

ondernemingen. In de databank worden

zowel private archieven geregistreerd,

bewaard in stads- en gemeentearchieven,

bestanden aanwezig in privaatrechtelijke

instellingen, evenals de gegevens van de

archiefcollecties in privé-bezit.

De gegevens worden vanzelfsprekend

enkel publiek gemaakt indien de

eigenaars/bewaarders daarmee instemmen.

Het project vindt in zijn fundamentele

doelstellingen aansluiting bij diverse

buitenlandse voorbeelden, zoals het Britse

National Register of Archives (NRA)3, sinds

1945 bijgehouden door de Historical

Manuscripts Commission (HMC)4, het

Register of the Australian Archives and

Manuscripts (RAAM, sinds 1965)5, het New

Zealand National Register of Archives and

Manuscripts 6, of het Nederlandse Centraal

Register van Particuliere Archieven (CRPA,

sinds 1964).

ADVN, Amsab-Instituut voor Sociale

Geschiedenis, KADOC-K.U.Leuven en

Liberaal Archief, de vier Vlaamse privaat-

rechtelijke archief- en documentatiecentra

‘op basis van maatschappelijk-filosofische

stromingen’, kregen van de Vlaamse

Gemeenschap de opdracht om de

Archiefbank Vlaanderen te ontwikkelen en

te beheren. Het Decreet “houdende de

Privaatrechtelijke Culturele Archiefwerking

van 19 juli 2002” 7 gaf een duidelijke

omschrijving van de doelstellingen.

Archiefbank Vlaanderen ging pas onlangs

van start.De lancering van de projectwebsite

in april 2003, de verspreiding van een

folder en diverse aankondigingen hebben

tot doel het initiatief in een zo ruim mogelijke

kring bekend te maken en alle mogelijke

doelgroepen te bewegen tot participatie.

De configuratie en de architectuur van de

databank werden ondertussen ontwikkeld.

Er werd geopteerd voor een webdatabank,

centraal beheerd, onderhouden en

beveiligd. De databank zal twee webinter-

faces tellen, m.n. een invoerapplicatie en

een zoekmachine, die in de loop van 2004

zal beschikbaar zijn voor het brede publiek

via het webdomein van de Archiefbank

(www.archiefbank.be). Vandaag vindt u op

deze webstek alvast wat nadere toelichting

bij het opzet van dit project.

OPROEP

In het najaar van 2003 hoopt het project-

team een eerste versie van de invoer-

interface aan het brede publiek voor te

stellen. Dan kan ook effectief worden

gestart met de gegevensinvoer. De

medewerkers zullen identificatiesteekkaar-

ten aanmaken van archieven die zij

effectief hebben geprospecteerd, die hen

werden aangemeld via de helpdesk

(info@archiefbank.be) of via de web-

formulieren onder www.archiefbank.be.

Het brede publiek wordt uitgenodigd om

langs deze weg bij te dragen aan de

gegevensverzameling. Het projectteam

staat in voor de controle, aanvulling en

actualisering van de aangeleverde

gegevens. De invoer en de publieks-

werking worden periodiek geëvalueerd en

indien nodig bijgestuurd, dit in samen-

spraak met de brede Vlaamse archiefwereld.

Aan instellingen,organisaties of particulieren

die interesse tonen om zelf gegevens over

archieven in te brengen, kunnen invoer-

rechten worden toegekend. Vanuit

Archiefbank Vlaanderen zullen ook

verbindingen worden gelegd naar andere

databanksystemen (met b.v. uitgebreidere

contextgegevens aangaande archief-

vormers) en naar de instellingsgebonden

ontsluitingsinstrumenten waarin een gede-

tailleerder beschrijving van de betrokken

archiefbestanden wordt verstrekt.

EEN INSPANNING OP LANGE TERMIJN

In de loop van 2004 zal via de OPAC8 aan

het brede publiek een eerste coherent

gegevenspakket worden aangereikt. Deze

publiekscatalogus voorziet in twee brede

zoekmogelijkheden, m.n. via de identifica-

tiegegevens van een archief en/of van die

van de archiefvormer (1), en ‘full text’ (2). De

gebruiker krijgt de mogelijkheid om

zoekresultaten te downloaden of te

mailen. Afgaande op de reacties van het

publiek en het brede Vlaamse archief-

landschap kan het instrument vervolgens

nog worden bijgestuurd. Eind 2005 zal

Archiefbank Vlaanderen normaliter

volledig operationeel zijn. De initiatief-

nemers beseffen dat het opmaken van een

totaaloverzicht niet voor de nabije

toekomst zal zijn.Buitenlandse voorbeelden

leren dat zo’n centraal archievenregister

een volgehouden inspanning vergt, maar

evenwel nooit volledig kan worden

genoemd. Maar diezelfde voorgangers

maken ook duidelijk dat door een centrale

registratie veel onbekend en verloren

gewaand materiaal alsnog kan opduiken,

vaak uit minder voor de hand liggende

sectoren. Bovendien komen langs die weg

dikwijls collecties aan de oppervlakte, die

veel onderzoekspotentieel bieden, soms

over ietwat verwaarloosde thema’s. De

inspanning is dus zeker de moeite waard. n

Archiefbank Vlaanderen
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