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Elke organisatie, elke persoon, elke vereniging vormt zijn eigen archief. Daarnaast beheren heel 
wat van deze organisaties, personen of verenigingen vaak nog archieven van anderen. Denk maar 
aan het gemeentearchief dat het archief van een plaatselijk bedrijf bewaart, een museum voor 
hedendaagse kunst dat archieven van één of meerdere kunstenaars bewaart of de plaatselijke 
openbare bibliotheek die het archief van een vooraanstaande inwoner van de gemeente bewaart. 
Om een overzicht te bieden van al deze archieven werd een aantal jaar geleden Archiefbank 
Vlaanderen opgericht. Archiefbank Vlaanderen is het centrale register van privaatrechtelijke 
archieven in Vlaanderen. Iedereen die op zoek is naar een bepaald archief kan hiervoor terecht bij 
Archiefbank.

Archiefbank Vlaanderen roept alle personen en organisaties die privaatrechtelijk archief bewaren op 
om dat te registreren. Op die manier kunnen meer mensen ermee kennis maken. Niet iedereen 
vindt echter even gemakkelijk zijn weg in Archiefbank. Deze handleiding wil daar een antwoord 
op bieden. Stap voor stap leggen we uit hoe u archieven kan registreren. Uiteraard vraagt het 
beschrijven van archieven een specifieke benadering. In het eerste deel belichten we daarom een 
aantal basisprincipes uit de archivistiek.

Beide delen van de publicatie kunnen bijgevolg ook los van elkaar gelezen worden. We hebben er 
ook bewust voor gekozen om deze handleiding beknopt te houden. Indien u meer wilt weten over 
archiefzorg, kan u daarvoor een beroep doen op de basiswerken die achteraan het eerste deel staan 
opgesomd. Indien u meer informatie wilt over Archiefbank Vlaanderen en de registratie van archie-
ven in deze databank, neem dan een kijkje op de website van Archiefbank (www.archiefbank.be) of 
neem contact op met een van de medewerkers! 

Archiefbank Vlaanderen
Culturele Biografie Vlaanderen vzw

WOORD VOORAF
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1. Algemene uitgangspunten

Archieven zijn ‘organische gehelen’ met een eigen leven, geschiedenis en verhaal. Ze dienen met 
zorg te worden omgeven. Samen met de maatschappij waarbinnen ze worden voortgebracht, zijn 
ook archieven en de wijze waarop ze dienen te worden bewaard en ontsloten, aan veranderingen 
onderhevig. Elk archief is uniek, heeft zijn ‘eigenaardigheden’ en vergt een eigen aanpak. 

In de levensloop van een archief (of zijn onderdelen) kan doorgaans een onderscheid worden 
gemaakt tussen:

• De dynamische fase: de periode waarin het archief doorlopend wordt aangevuld, gebruikt en 
geraadpleegd.

• De semi-statische fase: de periode waarin het archief nog af en toe wordt gebruikt (bv. om 
een bewijsstuk te zoeken) en aangevuld (bv. met achtergebleven of verspreid geraakte onder-
delen).

• De statische fase: de periode waarin het archief ‘tot rust’ is gekomen en nog louter wordt 
geraadpleegd vanuit zijn culturele waarde en betekenis (bv. voor historisch onderzoek).

Archiefzorg vergt de inzet van mensen en middelen. Er is een voortdurende investering nodig, zowel 
financieel als logistiek en in alle fasen: de prospectie, de centralisatie, de ordening, de ontsluiting 
(de aanmaak van toegangen), de opslag en bewaring, de consultatiemogelijkheden. Enkel wanneer 
rond al die elementen duidelijkheid en consensus bestaat en wanneer de verantwoordelijken in een 
instelling of organisatie overtuigd zijn van de noodzaak van archiefzorg, kan die op een toekomst-
gerichte en succesvolle wijze worden aangevat. 

Voor het bewaren en ontsluiten van archief kunnen verschillende redenen worden aangehaald:
• De instrumentele waarde van archieven: hun bruikbaarheid voor concrete initiatieven zoals 

tentoonstellingen, jubilea, publicaties.
• Archief als bewaarplaats voor bewijsstukken (korte termijn).
• Culturele motieven: archief (en ander erfgoed) helpt het brede publiek kennis te maken met de 

geschiedenis van en de evoluties binnen een vereniging, instelling of gemeenschap. Culturele 
motieven bieden wellicht de meeste garantie voor een bewaring op lange termijn.

2. Terminologie

Archief / archiefbestand – deelarchief / deelbestand
Het archief van een organisatie, vereniging, persoon of familie bestaat uit alle documenten (archief-
stukken of - bescheiden) die de vereniging, de persoon, de familie of de organisatie heeft opgemaakt 
of ontvangen bij het uitvoeren van zijn/haar taken. De termen archief en archiefbestand worden als 
synoniem gebruikt. Een archief kan een verschillende leeftijd, vorm of drager hebben.

• Leeftijd: de ouderdom van de archiefstukken speelt geen rol en kan variëren van enkele   eeu-
wen tot enkele minuten.

• Vorm: archiefstukken nemen diverse vormen aan, zoals nota’s en verslagen, brieven, verslag-
boeken, rekeningen, affiches, een website, e-mailberichten…

• Drager: de informatie kan vastgelegd zijn op papier, cassette, harde schijf, geheugenstaafje 
enz.

• Opgemaakt en ontvangen: bv. nota’s die in de schoot van een vereniging werden opgemaakt, 
behoren tot het archief van een vereniging; diezelfde nota kan zich ook in het archief van 
een persoon bevinden wanneer die persoon die nota uit hoofde van zijn/haar functie ontving.          

ARCHIEFZORG EN -BEHEER: EEN INLEIDING
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De brieven die ik ontvang, maken deel uit van mijn persoonlijk archief, niet van het archief van 
de instantie of persoon die de brief verstuurde. In hun archief kan zich vanzelfsprekend wel een 
kladje, doorslag of dubbel bevinden van de brief die ik ontving.

• Archiefstukken hoeven niet belangrijk, mooi of kostbaar te zijn. Ze ontlenen hun waarde en 
betekenis aan het geheel, aan de context (wie heeft ze opgesteld, hoe evolueerden ze, hoe 
werden ze gebruikt, wie bewaarde ze enz.).

Een deelarchief of deelbestand vormt een onderdeel van een archief. Het vormt een geheel van 
onderling gerelateerde archiefstukken, dat meestal correspondeert met een administratieve onder-
verdeling van de organisatie, familie of persoon die het archief heeft gevormd.

Fonds
Een fonds is een groep gelijksoortige of verwante archieven die zich bevinden in dezelfde bewaar-
plaats. Het gebruik van de term fonds als synoniem van archief/archiefbestand (als oneigenlijke 
vertaling van het Engelse of Franse fonds) is niet aan te raden en schept verwarring. 

Archiefvormer
Een archiefvormer is een organisatie/instelling, persoon of familie die uit hoofde van zijn of haar 
activiteiten of ter vervulling van zijn of haar taken archiefdocumenten heeft ontvangen, opgemaakt 
of gebruikt. Een archief kan slechts één archiefvormer hebben. Archieven/archiefbestanden wor-
den genoemd naar hun archiefvormer (bv. Archief van de fanfare Jonge Vreugd; Archief van Victor 
Horta). Archieven van verschillende archiefvormers mogen niet met elkaar worden vermengd.

Archiefdocumenten, archiefstukken, archiefbescheiden
Dit zijn stukken die, wat hun vorm ook is, naar hun aard en inhoud bestemd zijn om te berusten 
onder de instelling, persoon of groep van personen die ze heeft ontvangen of opgemaakt uit hoofde 
van zijn/haar activiteiten. Alle archiefstukken die door een archiefvormer werden ontvangen of opge-
maakt, vormen samen het archief van die archiefvormer.

Bestanddeel (dossier/onderwerpsmap) 
Een bestandsdeel is de eenheid van ordening en beschrijving bij uitstek. Bestaat uit één of meer 
archiefdocumenten die op grond van hun gelijkheid qua vorm, inhoud, doel enz. zijn samengevoegd 
tot een geheel. Archieven worden meestal niet beschreven tot op het niveau van het individuele 
stuk (tenzij een bestanddeel slechts uit één stuk bestaat).

• Een dossier is een groep archiefstukken die ontvangen en opgemaakt werden bij de behan-
deling van één bepaalde zaak (bv. de organisatie van een studiedag of een tentoonstelling, 
de contacten met een bepaalde kunstenaar, de juridische procedure tegen een bezoeker die 
vandalisme pleegde in het museum, de documenten die betrekking hebben op een overleg-
vergadering). 

• Een onderwerpsmap is een groep archiefstukken die eenzelfde onderwerp betreffen. 

Collectie of verzameling, documentatie
Een collectie is een geheel van documenten dat met een welbepaald doel door een persoon of instel-
ling werd verzameld. De documenten zijn interessant, bruikbaar, mooi, kostbaar…, maar vloeien niet 
voort uit de taak of opdracht van de archiefvormer. Documentatie moet worden onderscheiden van 
archief en dient ook op een andere wijze te worden ontsloten (bv. thematisch of chronologisch). Bv. 
een collectie bidprentjes of een verzameling tijdschriften, een verzameling persknipsels. Collecties 
moeten als documentaire eenheid herkenbaar blijven. Zij dragen een thematische naam, niet de 
naam van de archiefvormer. Documentaire stukken mogen geenszins achteraf worden toegevoegd  
aan bundels die door de archiefvormer werden gecreëerd. 

Audiovisueel materiaal
Dit materiaal kan deel uitmaken van een archief. In dat geval wordt het in samenhang daarmee 
beschreven. De band tussen het audiovisuele materiaal en het archief moet steeds duidelijk blijven. 
Om bewaartechnische redenen dienen audiovisuele materialen wel apart te worden bewaard.
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Bibliotheekmateriaal
Alle gepubliceerd materiaal (monografieën of boeken, tijdschriften, brochures, gepubliceerde con-
gres-, jaar- of andere verslagen) met een openbaar karakter, gericht op verspreiding, wordt in prin-
cipe buiten het archief bewaard (mits enkele uitzonderingen, bv. sterk geannoteerde boeken) en op 
een andere wijze ontsloten en opgesteld. 

3. Archiefprincipes

Herkomst- of bestemmingsbeginsel
Ieder archiefstuk moet een onderdeel blijven van het archiefbestand waartoe het oorspronkelijk 
behoort. Archieven van een verschillende archiefvormer mogen dus niet worden vermengd!
Voorbeeld: 

• De oud-secretaris van een vereniging nam ook het secretariaat waar van andere organisaties. 
De bundels over die andere organisaties horen niet thuis in het verenigingsarchief. 

• Het eigen archief van een museum moet duidelijk te onderscheiden zijn van door het museum 
verworven archieven van kunstenaars of hun verenigingen.

Stukken en bundels die niet tot stand zijn gekomen binnen de werking van de archiefvormer die-
nen niet in diens archief te worden bewaard. Ze kunnen worden ondergebracht in een afzonderlijk 
documentair bestand (een verzameling) of worden overgemaakt aan het archief waar ze wel toe 
behoren.
Voorbeeld: 

• De vereniging verzamelde consequent de informatiebladen die door het lokale gemeentebe-
stuur werden gepubliceerd. Deze tijdschriftencollectie dient afzonderlijk te worden bewaard en 
mag niet worden toegevoegd aan de bundels in het verenigingsarchief waarin zich de briefwis-
seling met het gemeentebestuur bevindt. 

• Het archief van een kunstenaar mag niet worden vermengd met de boekencollectie die het 
museum over die bepaalde kunstenaar verzamelde.

Structuurbeginsel
Een archiefbestand is een geheel waarvan de historisch gegroeide structuur, de zogenaamde oor-
spronkelijke orde, niet mag worden verstoord, maar zo nodig moet worden hersteld. Het verstoren 
van deze oorspronkelijke orde (bijvoorbeeld door één stuk uit het archief elders onder te brengen) 
leidt tot een verlies van informatie. Archiefbescheiden worden dan uit hun context gehaald en kun-
nen niet meer juist geïnterpreteerd worden. De context van de archiefbestanddelen (het hoe, waar, 
waarom, voor wie en door wie ze werden aangemaakt) moet optimaal zichtbaar blijven. Vaak kan uit 
die context veel informatie worden afgeleid die even waardevol is als de inhoud. 

4. Schoning en selectie

Uitmaken welke stukken uit het archief in aanmerking komen voor blijvende bewaring en welke 
moeten worden vernietigd, is een van de meest moeilijke onderdelen van het archiefwerk. Immers, 
wat wordt verwijderd en vernietigd, is ook definitief verloren. Toch is een verantwoorde selectiepoli-
tiek bij archieven een noodzaak. Alles bewaren is te duur, leidt tot onoverzichtelijke en onhanteer-
bare gehelen met waardeloze onderdelen en is niet nodig voor later onderzoek. Het bepalen van 
wat precies voor bewaring op lange termijn in aanmerking komt, is zonder twijfel een kerntaak van 
de archivaris. Terughoudendheid en voorzichtigheid zijn daarbij de sleutelwoorden. Win desnoods 
advies in bij derden, bij collega’s en bij professionele archivarissen.

Voor private archieven bestaan er geen ‘bewaar- en vernietigingslijsten’, zoals die worden gehan-
teerd voor overheidsarchief. Er bestaan evenmin gedetailleerde handleidingen of richtlijnen om de 
selectie aan te pakken. Elk archief vergt een eigen benadering. Overleg met andere archiefbewaar-
ders kan helpen om evenwichtige en verantwoorde oplossingen uit te werken.

De hierboven vermelde basisprincipes van de archiefzorg, het herkomst- en structuurbeginsel,      
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vormen een belangrijke leidraad. Unieke archiefstukken die ‘ontvangen, opgemaakt of gebruikt’ 
werden door de archiefvormer, die tot stand zijn gekomen binnen de werking, komen vanzelfspre-
kend niet in aanmerking voor vernietiging. Het archief moet een totaalbeeld kunnen bieden van het 
ontstaan, de groei, de werking enz. van de organisatie. Een goede voorstudie van de geschiedenis, 
de structuur enz. van de vereniging is noodzakelijk. Ook het structuurbeginsel stelt zijn eisen. De 
context van de archiefvorming mag niet worden verstoord. 

De inhoud van de stukken mag nooit een criterium vormen: opzettelijke vernietiging omdat het om 
vertrouwelijke of minder aangename informatie gaat, kan niet! Vanzelfsprekend kan er beslist wor-
den om die stukken slechts na een bepaalde tijd vrij te geven (bv. 30 jaar).

Schoning
Schoning is een ‘veilige’ manier om de omvang van een archief sterk - soms tot ongeveer de helft - 
te reduceren. Vuil, beschadigd, schadelijk of onnuttig verpakkingsmateriaal wordt daarbij verwijderd, 
evenals alle plastic, nietjes, roestige paperclips enz. Vermijd evenwel dat de informatie verloren gaat 
die op ringmappen, plastic kaftjes, verpakkingsmateriaal enz. vermeld staat. Ook dubbels kunnen 
worden verwijderd en vernietigd. Let wel: geannoteerde dubbels worden altijd bewaard (bv. bij 
werkdocumenten van bestuursvergaderingen). 

Selectie
Selectie is het verwijderen van wat strikt wettelijk gezien niet moet worden bewaard. Rekeningen 
kunnen bv. na enkele jaren worden vernietigd. Een verzameling 19de eeuwse rekeningen dient 
natuurlijk bewaard te blijven, omwille van haar historische waarde of het overzicht dat ze biedt.

• Bewaren van specimen: uit een reeks gelijksoortige documenten of dossiers kan u enkel een 
voorbeeldexemplaar bewaren.

• Bewaren van een steekproef: uit omvangrijke en gelijksoortige reeksen (bv. dossiers rond 
jaarlijkse manifestaties) kan u besluiten dossiers met een vast tijdsinterval te bewaren. In een 
alfabetische lijst bewaart u slechts enkele letters. Wetenschappelijk onderzoek blijft zo moge-
lijk. Wees voorzichtig met steekproeven: wat wordt bewaard, mag geen vertekend beeld geven 
van de inhoud en aard van het totale klassement.

• Selecteren op basis van inhoudelijke criteria. Het afwegen van wat waardevol/interessant is 
en wat niet, is een moeilijke en altijd een subjectieve operatie. Pleeg daarom overleg. Zorg dat 
de basisinformatie over de handelingen, werkwijze en procedures van de archiefvormer steeds 
beschikbaar blijft.

• Noteer welke reeksen en documenten u uit een archief verwijdert. Op die manier kan de gebrui-
ker zich later een beeld vormen van de ingrepen die werden uitgevoerd. Indien sommige onder-
delen van een archief worden herbestemd (bv. overgebracht naar een andere bewaarplaats of 
collectie), dan dienen deze operaties goed te worden gedocumenteerd.

• Ontwerpen, opeenvolgende versies en kladjes van documenten worden allemaal bewaard.  Ze 
illustreren immers de ontstaansgeschiedenis van een document (bv. statuten).

• Een al te rigide selectiepolitiek is niet aanbevolen.

5. Ordening

Een archief ordenen betekent dat het archief gerangschikt wordt volgens een bepaalde systema-
tiek. Een duidelijke ordening maakt de samenhang tussen archiefstukken duidelijk en vergroot de 
toegankelijkheid van het gehele archief. De oorspronkelijke ordening van een archief wordt in de 
mate van het mogelijke gerespecteerd. Indien die orde is verdwenen of verstoord, moet ze worden 
gereconstrueerd. Wanneer het herstel van de oude toestand wegens de chaotische toestand van 
het archief of de geringe kwaliteit van de oorspronkelijke ordening onmogelijk is of ongewenst, is 
een eigen indeling ten volle verantwoord.

Ordeningsplan 
Voor de ordening gebruikt de archivaris een ordeningsplan. Dit ordeningsplan vormt een leidraad 
bij het werk en kan (indien nodig) worden aangepast en verfijnd. Voor de opmaak van het ordenings-
plan moet de archivaris een goed totaalbeeld hebben van het archief. Een grondige studie van de 
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geschiedenis en de structuur van de betrokken organisatie of van de levensloop en de activiteiten 
van de persoon, zijn hierbij een noodzakelijke stap.

De ordening van een archief dient: 
• Een afspiegeling te zijn van de organisatiestructuur en/of op een overzichtelijke wijze de hande-

lingen en activiteiten van de archiefvormer weer te geven. Archieven of archiefdossiers mogen 
dus niet uit elkaar gehaald worden, om ze daarna volledig thematisch of chronologisch te 
klasseren. Archiefgehelen of coherente pakketten die werden overgedragen, moeten worden 
gerespecteerd en dienen als dusdanig te worden bewaard en ontsloten.

• Bestaande klassementen of indelingen in archieven dienen (indien ze samenhangend zijn of van 
een zekere systematiek getuigen) te worden bewaard/hersteld. 

Onderverdelingen
Afhankelijk van de inhoud en de complexiteit van het archief worden binnen het ordeningsplan 
onderverdelingen gemaakt. Zo ontstaat uiteindelijk een overzichtelijke ‘boomstructuur’, een hiërar-
chisch of piramidaal opgebouwde structuur. Om die boomstructuur duidelijk te presenteren gebruikt 
u titels en ondertitels evenals een logische, consequente nummering (bv. een decimale nummering 
op meerdere niveau’s 1, 2.1., 3.1.1). Een goede, overzichtelijke inhoudstafel is vanzelfsprekend 
nuttig.

Een archief kan één of meerdere deelarchieven bevatten, die overeenstemmen met een admi-
nistratieve onderverdeling van de archievormer (bijvoorbeeld een grote organisatie) of met een 
geografische, chronologische of functionele groepering van het materiaal. Het is echter niet altijd 
mogelijk/noodzakelijk om deelarchieven te onderscheiden. Vaak is dat ook niet het geval.

Daarnaast kunnen in een archief vaak meerdere afdelingen worden onderscheiden. Afdelingen wor-
den gevormd op basis van de verschillende inhoud van de betrokken archiefbestanddelen: dezelfde 
soort activiteiten, hetzelfde taakgebied of -onderdeel (functioneel), dezelfde of verwante onderwer-
pen (thematisch). Een organisatiearchief kan bijvoorbeeld de volgende afdelingen bevatten:

1)  Stichting, statuten, geschiedenis
2)  Bestuursorganen: uitnodigingen, werkdocumenten en verslagen van bestuursvergaderingen
3)  Algemene briefwisseling (series, algemene klassementen)
4)  Leden: lijsten, ledenadministratie, ledenwervingsacties, algemene omzendbrieven aan de 

leden
5)  Financiën, bezittingen, boekhouding
6)  Activiteiten 
7)  Contacten met koepelorganisaties (regionaal, nationaal) en met andere afdelingen 
8)  Contacten met andere organisaties (binnen de lokale ruimte en daarbuiten)
9)  Contacten met overheden en publiekrechtelijke organen 
10) Personalia (bv. geïntegreerde persoonsarchieven)
11) Varia
12) Documentatie / verzamelingen
13) Audiovisuele documenten

Afdelingen kunnen worden onderverdeeld in rubrieken en series. Een rubriek is een groep archief-
bestanddelen die eenzelfde of een verwant onderwerp betreffen. Rubrieken zijn meestal alfabe-
tisch geordend. Een serie is een groep archiefbestanddelen die is samengebracht op grond van 
gemeenschappelijke kenmerken (bv. allemaal brieven). Series zijn meestal chronologisch geordend. 
Binnen de rubrieken en series worden de eigenlijke archiefbestanddelen gerangschikt. Dat zijn de 
eenheden die de archivaris beschrijft.
Voorbeeld: het archief van een museum heeft een afdeling ‘Activiteiten’; één van de rubrie-
ken daaronder is ‘Publiekswerking’; series daaronder zijn ‘Tentoonstellingen’, ‘Erfgoeddagen’, 
‘Erfgoededucatie’. Die series bevatten op hun beurt verscheidene archiefbestanddelen die chrono-
logisch worden geordend: de dossiers van de specifieke tentoonstellingen, de jaarlijkse Erfgoeddag 
of de werkwinkels die voor scholen worden georganiseerd.
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6. Beschrijving

De ontsluiting en beschrijving van archieven is meerlagig. Het hoogste beschrijvingsniveau is dat van 
het archiefbestand. Binnen één archiefbestand kan er vervolgens worden beschreven op het niveau 
van deelarchief, de afdelingen, de rubrieken, de series en de bestanddelen. Dat laatste is doorgaans 
het laagste beschrijvingsniveau (het dossier of een ‘zaak’). Het kan bestaan uit één stuk, één bundel 
of meerdere bundels. Samen met het ordeningsplan (de ontworpen structuur) is het vooral de gede-
tailleerdheid van de bundelbeschrijvingen die de diepgang van de ontsluiting van een archief bepaalt. 
In Archiefbank Vlaanderen worden de archieven beschreven op het niveau van archief (bestand) en 
deelarchief (deelbestand). Zie deel 2, meer specifiek 3.1.2, beschrijvingsniveau.

De meest toonaangevende standaard voor het beschrijven van archief is de General International 
Standard Archival Description: ISAD(G).1 ISAD-G geeft één beschrijvingsformaat voor alle niveaus 
die binnen een archief kunnen worden onderscheiden: bestand/archief, deelbestand/deelarchief, 
afdelingen, rubrieken, series en dossiers, stukken. Zo wordt het mogelijk om het archief eerst     
globaal te beschrijven en vervolgens stapsgewijs de specifieke onderdelen.
De standaard definieert vier basisregels voor een dergelijke beschrijvingstechniek:

• Beschrijf archieven van het algemene naar het bijzondere, waarbij de beschrijvingen in een 
hiërarchisch verband geplaatst worden.

• Geef enkel die informatie die relevant is voor het beschreven niveau.
• Verbind elke beschrijving met de hiërarchisch daarboven horende beschrijving (zogenaamde 

parent-child-verbindingen).
• Herhaal geen informatie.

ISAD-G bevat 26 velden waarbinnen de informatie een plaats kan/moet krijgen. Die 26 velden zijn 
overzichtelijk verdeeld in zeven rubrieken. In Archiefbank is ISAD-G volledig geïmplementeerd tot op 
het niveau van deelarchief. Voor de velden en hun specifieke inhoud, zie deel 2 van deze syllabus.

Een goede beschrijving van een archiefbestanddeel (een dossier of onderwerpsmap) omvat de 
volgende elementen:

1) Nummer (bij voorkeur doorlopend). Het nummer wordt ook aangebracht op de omslag(en) die 
de betrokken archiefstukken bevatten (NIET op de stukken zelf).

2) Beknopte titelbeschrijving: korte weergave van de relevante handeling(en) of behandelde 
onderwerpen die in het archiefbestanddeel zijn vastgelegd. De titel moet in één oogopslag 
duidelijk maken waarover de bundel handelt, waarom hij werd aangelegd.

3) Korte opsomming van de aard van de documenten (de verschijningsvormen) in de bundel, bv. 
brieven, werkdocumenten, kaarten, notities, verslagboeken, facturen, ledenlijsten, brochures, 
pamfletten enz.

4) Datering: het betreft de begin- en einddatum waarop de stukken van de bundel (dossier of 
onderwerpsmap) werden aangemaakt en dus niet de periode waarop de stukken betrekking 
hebben. Beperk zoveel mogelijk tot jaaraanduidingen. Neem slechts maand- en dagaandui-
dingen indien die relevant zijn. Schrijf namen van maanden voluit. Verbind aaneensluitende 
periodes door een verbindingsstreepje. Scheid niet-aaneensluitende dateringen door een punt-
komma, voorafgegaan en gevolgd door een spatie. Plaats dateringen die niet zeker zijn tussen 
vierkante haakjes.

5) Een aanduiding van de omvang: meestal wordt het aantal verpakkingseenheden aangeduid, 
bij voorkeur in omslagen. Schrijf die eenheden voluit, bv. 3 omslagen; 2 archiefdozen. Indien 
de omvang niet op die manier kan worden uitgedrukt, vermeld dan het aantal eenheden, bv. 2 
microfilms, 1 steekkaartenstelsel, 6 tekeningen, 6 verslagboeken. 

1 De ISAD(G)-standaard is beschikbaar op de website van de ICA : http://www.ica.org (onder descriptive standards). Er is ook een 
Nederlandse vertaling beschikbaar: E. Hokke, P. Horsman, M. Nelissen en W. Vanneste, ISAD(G): General international standard 
archival Description, Adopted by the Committee on Descriptive Standards.  September 2003. http://www.vvbad.be/isad.html
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7. Materiële zorg

Iedere erfgoedbeheerder is ervoor verantwoordelijk dat het culturele erfgoed dat aan hem/haar 
is toevertrouwd in goede omstandigheden wordt bewaard, zodat het in een optimale staat kan 
worden overgedragen aan toekomstige generaties. Materiële zorg is een essentieel onderdeel van 
het archiefbeheer. Papier is immers sterk onderhevig aan verval. Vooral sinds de 19de eeuw is de 
papierkwaliteit gevoelig verminderd. Sindsdien wordt papier vervaardigd van hout. Het bevat heel 
wat schadelijke derivaten (lignine), die de afbraak bespoedigen. Dit wordt de verzuring van papier 
genoemd. Het papier krijgt een bruine kleur, wordt broos en valt uit elkaar. Ook externe factoren 
dragen bij aan het verval, bv. de inkt die werd gebruikt, het licht waaraan het papier werd blootge-
steld, luchtverontreiniging, de invloed van temperatuurschommelingen en van wijzigingen van de 
luchtvochtigheid.

De verzuring van papier is onomkeerbaar. Door optimale bewaringsomstandigheden en een zorg-
zame omgang kan het verval echter worden vertraagd en zelfs stopgezet. Papier wordt ook bedreigd 
door biologische factoren, bijvoorbeeld insecten, knaagdieren, bacteriën en schimmels. Die laatste 
(er zijn ca. 18 soorten) gedijen vooral bij een hoge luchtvochtigheid. Toch is de meest voorkomende 
vorm van schade zeker de zogenaamde gebruikersschade. In dat geval is de oorzaak van de 
schade het menselijk handelen. Te vaak en onvoorzichtig manipuleren van archiefstukken verkort 
hun levensduur aanzienlijk.

Het verzuringsproces van het papier kan worden vertraagd door twee factoren:
• Het gebruik van zuurarm verpakkingsmateriaal.
 Ontdoe vooraf het archief van ‘schadelijk’ verpakkingsmateriaal (plastic mapjes), verroeste 

paperclips en andere elementen die de verzuring in de hand werken. Investeer in optimaal 
verpakkingsmateriaal, op maat van het betrokken materiaal: zuurvrije omslagen voor dossiers, 
zuurvrije enveloppen voor foto’s, stevige zuurvrije archiefdozen, voldoende ondersteunings-
materiaal enz. Dit materiaal is enkel beschikbaar in gespecialiseerde zaken, niet in de courante 
papierhandel. Vul de archiefdozen ook goed, maar overlaad ze niet. Tracht het materiaal zoveel 
mogelijk af te schermen van de lucht door het goed aaneengesloten in te pakken. 

• De bewaring in geschikte klimatologische omstandigheden.
 Voorzie in optimale bewaringsomstandigheden voor het archief. Bewaar archief als goede wijn, 

dus geen of nauwelijks directe lichtinval (luiken; lichten doven), vochtvrij (liefst geen waterlei-
dingen), brandveilig (idem), constante temperatuur (18°-20° C) en luchtvochtigheidsgraad (50-
55%), stevige rekken, goed afgesloten. Zolders en kelders komen alleen in aanmerking wan-
neer ze voldoende geïsoleerd zijn en wanneer het risico op waterschade en/of kortsluitingen 
kan worden beperkt.

Beperk gebruikersschade door de personen die het archief raadplegen erop te wijzen dat ze zorg-
zaam met de stukken moeten omgaan. Tracht ook zo weinig mogelijk materiaal uit te lenen. Het 
maken van fotokopieën is voor het papier zeer schadelijk. Schrijf niet op archiefstukken (ook niet in 
potlood) en gebruik geen ‘post-it-klevertjes’. Materiaal dat beschadigd is, liefst niet zelf herstellen. 
Restauratie is het werk van professionelen!

8. Audiovisuele materialen

Audiovisuele documenten zijn altijd al ‘thuis’ geweest in archieven en/of bibliotheken. Dat affiches 
en foto’s, films en video’s, grammofoonplaten, geluidscassettes, prenten, tekeningen, kledij, vlag-
gen enz. vermengd zijn met archief, hoeft dus zeker niet te verbazen. Audiovisuele documenten zijn 
meer dan ‘illustratie bij’, hoewel ze vaak als dusdanig worden gebruikt. Audiovisuele documenten 
zijn volwaardige (en soms betere) bronnen voor historisch onderzoek!

Kenmerkend voor audiovisueel materiaal is zijn veelvormigheid en techniciteit. De veelvormigheid 
heeft te maken met de vele gedaantes waarin het materiaal kan verschijnen (foto, film, geluid… ) en 
met de verschillende en ‘ongewone’ formaten. De archivaris dient dit materiaal te benaderen:

• Met respect voor zijn eigenheid: de stukken vergen een afzonderlijke behandeling, zijn vaak 
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brozer en vergankelijker dan papier. Het garanderen van hun leesbaarheid vergt periodieke 
conversies naar nieuwe (moderne) dragers.

• Met voldoende oog voor de context waarin het werd aangetroffen. Audiovisuele stukken die 
in een archiefonderdeel worden aangetroffen en er om bewaartechnische redenen worden 
uitgelicht, moeten (via in hun beschrijving) steeds met het betrokken onderdeel in verband 
worden gebracht (en vice versa). Dit noemt men geïntegreerde ontsluiting. Dergelijke weder-
zijdse verwijzingen kunnen eenvoudig worden gelegd, bv. met voetnoten in de inventaris en 
aanduidingen in de beschrijvingen van de audiovisuele documenten.

In tegenstelling tot archiefbestanddelen komen audiovisuele documenten wel in aanmerking voor 
een stuksgewijze beschrijving. Bundelbeschrijvingen zijn eventueel ook mogelijk (bv. fotoreporta-
ges). De volgende elementen moeten zeker in de beschrijving worden opgenomen: 

• nummer
• aard/formaat van het document (affiche, foto, prent, dia, film, compact disc, single, langspeel-

plaat, interview, cassette, video…)
• auteur (fotograaf, cameraman, maker van het interview, de ‘auteur’ van een fotoboek…)
• titel
• datering
• omvang (bv. tijdsduur van een bandopname, formaat van een affiche)
• inhoud (met ev. trefwoorden)
• technische gegevens 
• bepalingen copyright 
• datum waarop de beschrijving werd aangemaakt

Bij de terbeschikkingstelling van audiovisueel materiaal moet rekening worden gehouden met de 
vergankelijkheid van de dragers. Er moet worden vermeden dat gebruikers er rechtstreeks mee in 
contact komen en dat ze de documenten eigenhandig gaan manipuleren. Daarom is het te verkiezen 
om de lezers/gebruikers een consultatieduplicaat te bezorgen. Hier kan digitalisering een uitste-
kende oplossing zijn, indien de toestand van het materiaal dat tenminste toelaat. Bij de aanmaak 
van ‘substituten’ kunnen best twee versies worden gerealiseerd, één voor de gebruiker en één voor 
bewaring. Bewaar beide duplicaten op afzonderlijk locaties (bv. afzonderlijke pc’s of servers).

In het algemeen gelden voor audiovisuele documenten dezelfde regels inzake bewaring als voor het 
‘klassieke’ archief. Essentieel zijn een min of meer constante temperatuur en vochtigheidsgraad. 
Daarnaast vergen audiovisuele documenten qua verpakking een eigen, materiaalspecifieke aanpak:

• Foto’s worden best niet samen in een doos of mapje bewaard. Ook worden ze best niet 
gekleefd in een fotoalbum. Fotoalbums die als geheel bij het archief werden gevoegd, worden 
wel als dusdanig bewaard en beschreven. Foto’s worden best verpakt in aparte hoesjes (bv. 
twee foto’s rug aan rug in kristalomslagen of polyesteromslagen op maat; gebruik nooit plastic 
verpakkingsmateriaal!). De negatieven worden afzonderlijk bewaard.

• Films worden goed opgerold, verpakt in stevige (metalen) filmdozen en liefst niet rechtstaand 
opgeslagen. Vermijd dat er elementen in de doos zitten die de film kunnen beschadigen.

• Geluidsopnames: idem
• Affiches zijn zeer kwetsbare documenten en worden best niet opgerold en zeker niet opge-

plooid. Het verdient aanbeveling ze plat (open geplooid) op te slaan in een ladenkast.
• Kledingstukken en andere stoffen, bv. vlaggen: vermijd het plooien van stukken. Hang ze aan 

een stevige (brede en houten) kleerhanger. Grotere stukken (bv. vlaggen) kunnen eventueel 
worden opgerold op een met zuurvrij papier beschermde rol; pak het geheel eveneens in zuur-
vrij zijdepapier in. Voorzie voldoende luchtcirculatie. Textiel is erg gevoelig voor vocht en directe 
lichtinval. Maak regelmatig de kasten eens open en verleg of verhang een kledingstuk, steeds 
met de nodige omzichtigheid.
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9. Automatisering in archiefbeheer

Digitaal ordenen en beschrijven betekent dat men gebruik maakt van de PC en/of gespecialiseerde 
software om archieven te ontsluiten en te beschrijven. Digitaliseren daarentegen betekent dat een 
digitale kopie wordt gemaakt van een analoog origineel; die kopie kan eventueel via internet raad-
pleegbaar worden gemaakt (bv. in een beeldbank). Daarnaast is er de heel eigen problematiek van 
het archiveren van digitale documenten (zie verder).

Automatisering deed zijn intrede in de archiefwereld met ruime vertraging op de bibliotheeksector. 
De archiefsector biedt immers een kleinere afzetmarkt voor de producenten; de werkwijzen op het 
vlak van ontsluiting en beschrijving zijn er complexer en de noden minder eenduidig. Inzake orde-
ning en beschrijving was/is er beduidend minder standaardisering, wat procedures en uitwisseling 
bemoeilijkt(e). De doorbraak van internet en internationale archiefstandaarden zoals ISAD-G en EAD 
(Encoded Archival Description) versnelden de integratie van de PC in de archiefwereld. De grote 
principes van de klassieke, manuele archiefontsluiting blijven vanzelfsprekend ook gelden bij de 
geautomatiseerde ontsluiting en beschrijving.

In het algemeen deden de afgelopen tien jaar geautomatiseerd beschrijven en ontsluiten in toe-
nemende mate hun intrede in Vlaamse archiefinstellingen. Diverse archiefdiensten ontwikkelden 
autonoom en naar eigen inzicht een eigen databank waarin informatie beschikbaar is over hun 
bestanden, hetzij enkel op bestandsniveau, hetzij ook op een dieperliggend niveau. Vaak ook zijn 
inventarissen in pdf-formaat beschikbaar op de website van de archiefinstelling. In bepaalde geval-
len worden archiefdocumenten rechtstreeks op het internet aangeboden via de website van een 
archiefinstelling. Vanzelfsprekend dient er bij deze werkwijze over gewaakt te worden dat de privacy 
en de vertrouwelijkheid van bepaalde archiefdocumenten wordt gerespecteerd. Ook moeten steeds 
de herkomst en samenhang van de documenten worden aangegeven. 

10. Digitale archivering

Digitale archivering beoogt het op termijn bewaren en raadpleegbaar houden van digitale archief-
bestanddelen. Dat kunnen documenten zijn die het product zijn van digitaliseringsinitiatieven, maar 
in de meeste gevallen gaat het om digital born materiaal (tekstverwerkingsbestanden, databanken, 
websites, e-publicaties). Door het toenemend gebruik van informatie- en communicatietechnologie 
wordt steeds meer informatie nog louter in een digitale vorm aangemaakt, verwerkt, geactualiseerd 
en opgeslagen. De levensduur van deze elektronische of digitale documenten is echter niet verze-
kerd. Hun vaak instabiele dragers hebben (in tegenstelling tot papier) een beperkte houdbaarheid. 
De inhoud van deze ‘vluchtige’ bestanden en de context waarin ze fungeerden, zijn door de snelle 
technologische evolutie vaak al na vijf à tien jaar niet meer ‘leesbaar’. Het beheer op korte en lange 
termijn van elektronische gegevensbestanden stelt de archivarissen voor enorme uitdagingen 
inzake conversie, authenticiteit, stabiele en langdurige opslag, beschrijving en beschikbaarstelling. 
Die problematiek is scherper en complexer dan bij het papieren erfgoed dat relatief gemakkelijk 
bewaard en ontsloten kan worden.

In dit stadium kunnen een aantal vuistregels en praktische aanbevelingen worden geformuleerd 
voor de problematiek van het digitale archief.

Metadata
Willen digitale bestanden in de toekomst een historische waarde krijgen en bruikbaar zijn in het 
historisch onderzoek, dan is het van groot belang dat de archiefvormer er van in het begin zo veel 
mogelijk contextuele informatie bijvoegt, de zogenaamde metadata. Langdurige bewaring en toe-
gankelijkheid op lange termijn beginnen bij de creatie, bij de bron van de digitale documenten en de 
zorg die ze krijgen van de archiefvormer. Aan de historici van de toekomst moet steeds informatie 
over de informatie kunnen worden aangeboden: technische inlichtingen over de structuur en de 
werking van het bestand, informatie over de functie van de bestanden binnen het geheel van de 
informatiestroom in een vereniging of bedrijf (wie werkte mee aan het document, wie bracht wijzi-
gingen aan, wie creëerde de eindversie, wie kreeg er inzage in, wie beheerde het, met welk doel 
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werd het gecreëerd, behoort het tot een bepaalde serie van bestanden enz.), welke procedures 
werden doorlopen, informatie over de archiefvormer (functies, opdrachten, mandaat) en plaats, tijd 
en omvang van het bestand, over de elektronische omgeving enz.

Overdrachten
Zoals bij papieren archief moeten termijnen worden vastgelegd voor regelmatige overdracht van het 
dynamische archief naar het statische. Overdrachten van digitale bestanden kunnen ook gebeuren 
bij ingrijpende veranderingen in de structuur van de archiefvormer, bij de aflossing van de wacht aan 
de top, wanneer de opslagmogelijkheden verzadigd geraken enz. 

Sensibilisering
Informatici (systeemontwikkelaars en –beheerders) besteden doorgaans geen aandacht aan het 
gebruik op lange termijn van de bestanden en bouwen geen of een ontoereikende archieffunctie 
in. Er is nood aan een sensibilisering van informatici en archiefvormers. Aandacht voor bewaring op 
lange termijn veronderstelt in een organisatie een grote discipline van iedere gebruiker, een sterk 
gecentraliseerde en uniforme aanpak en duidelijke en gecontroleerde afspraken.

Centralisatie
In de schoot van de archiefvormer gebeurt de opslag van digitale bestanden best sterk gecentrali-
seerd in een structuur van folders en mappen die het organogram van de archiefvormer weerspie-
gelt (bestuur, werkgroepen en commissie, afdelingen en diensten enz.). Een latere onderzoeker 
zal op die wijze ieder bestand kunnen situeren in het geheel van de werking van de archiefvormer. 
Folders en mappen vervangen als het ware het vroegere archiefdossier. Iedere archiefvormer dient 
dus een ‘archief- of structuurboom’ uit te tekenen waarin ieder digitaal document een plaats krijgt.

Procedures
Het probleem van een gestandaardiseerde drager, taal en opslag voor en van digitale documenten 
zal niet door individuele archiefvormers worden opgelost. Zij zullen zich moeten conformeren aan 
wat er op internationaal vlak wordt uitgewerkt. In afwachting van een doorgedreven standaardise-
ring kan iedere archiefvormer een aantal ingrepen en procedures toepassen:

• Digitale bestanden (gegevensbestanden, boekhouding) die permanent evolueren, kunnen best 
regelmatig (bv. jaarlijks) een digitale kopie krijgen of op papieren dragers of op microfilm worden 
overgezet. Zo kan de ontwikkeling van deze bestanden in grote lijnen door latere onderzoekers 
worden gereconstrueerd.

• Bij conversies of migraties van oudere bestanden naar een nieuwe omgeving (een nieuwe taal, 
bv. XML of een hogere softwareversie) moet een kopie worden gemaakt van het oude én het 
nieuwe bestand 

• Websites evolueren voortdurend, zijn zeer dynamisch en zijn gekoppeld aan vele tekst- en 
databestanden die eveneens voortdurend evolueren; de vooralsnog meest haalbare methode 
is het opslaan van periodieke views en snapshots.

• E-mails van enig inhoudelijk belang komen best in goed gestructureerde mailboxen terecht en 
krijgen na verloop van tijd een plaats in een bepaalde folder, die zelf een onderdeel is van de 
hoger vermelde archiefboom.
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REGISTRATIE IN ARCHIEFBANK VLAANDEREN

1. Wat is Archiefbank Vlaanderen?

Archievenoverzicht
Archiefbank Vlaanderen realiseert een duurzaam register van de Vlaamse private archieven. Het is 
een digitaal archievenoverzicht met beschrijvingen van archieven van personen, families en organi-
saties. Het brede publiek kan de databank op internet consulteren. (www.archiefbank.be)

Het project is in 2003 gestart om een grote leemte op te vullen in het Vlaamse erfgoedveld. De 
publiekrechtelijke archieven in Vlaanderen worden beschermd door de Archiefwet van 1955. Voor 
private archieven, nochtans een inherent onderdeel van het historisch cultureel erfgoed, bestaat 
geen vangnet. Zij worden vaak uit het oog verloren naarmate ze worden overgeërfd, komen op de 
commerciële markt terecht, of verdwijnen naar het buitenland. Een systematische registratie is 
noodzakelijk om een totaalbeeld te krijgen van de problematiek van deze private archieven, en is 
een onmisbaar instrument voor onderzoekers en het brede publiek. Ze vormt een eerste stap in de 
richting van een beleidsmatige benadering die de vrijwaring, de ontsluiting en het beheer van dit 
waardevolle erfgoed moet mogelijk maken. Het is tevens een basisvoorwaarde om dat archivalische 
erfgoed publieksgericht en wetenschappelijk te valoriseren.

Samenwerking
De Vlaamse Gemeenschap vertrouwde de ontwikkeling en het beheer van Archiefbank toe aan 
vier privaatrechtelijke archief- en documentatiecentra, met name ADVN, Amsab-Instituut voor 
Sociale Geschiedenis, KADOC-K.U.Leuven en Liberaal Archief. Archiefbank bouwt het register 
op in nauwe samenwerking met alle betrokkenen, onder meer de Vlaamse archiefinstellingen, de 
bibliotheken en musea, de academische wereld, de volkskundige en genealogische verenigingen, 
de koepelorganisaties uit de erfgoedsector en het brede publiek. Iedereen die begaan is met het 
archivalisch erfgoed in Vlaanderen kan participeren aan Archiefbank. Archiefbank verzamelt niet lou-
ter gegevens over bestanden die reeds veilig zijn opgeslagen. Ook personen en instanties die hun 
archief zelf bewaren, kunnen het laten registreren. Gegevens kunnen worden aangeleverd via een 
gebruiksvriendelijk aanmeldingsformulier op de website. Signalementen van bestaande particuliere 
archieven of suggesties voor prospectie kunnen worden doorgegeven via de helpdesk. Indien nodig 
wordt dan contact opgenomen om de gegevens aan te vullen (en later te valideren) vooraleer ze in 
Archiefbank worden geregistreerd.

Sinds de ingebruikname van de invoerapplicatie namen de medewerkers van Archiefbank contact 
met een brede waaier aan organisaties en personen met de vraag gegevens over de door hen 
bewaarde archieven in Archiefbank te registreren. Alle instellingen, organisaties of particulieren die 
dat wensen, kunnen toegang krijgen tot de invoermodule om hun gegevens over hun bewaarde 
archieven zelf in Archiefbank in te brengen. De medewerkers van Archiefbank zorgen voor de 
nodige vorming, begeleiding en feedback in dat proces. Met bewaarplaatsen kunnen afspraken 
worden gemaakt over de opname van gegevenspakketten en/of de koppeling naar lokale ontslui-
tingssystemen.

Webdatabank
Archiefbank Vlaanderen wil een hedendaags en publieksgericht instrument aanbieden. De gebrui-
kers en hun vragen staan uitdrukkelijk centraal. Er werd geopteerd voor een webdatabank, centraal 
beheerd, onderhouden en beveiligd. Het datamodel is volledig ISAD-G-conform (zie deel 1). Zo vindt 
het register aansluiting bij internationale initiatieven op het gebied van archiefontsluiting en -valorisa-
tie.2 De databank telt twee webinterfaces, namelijk een invoerapplicatie en een publiekscatalogus, 
beide toegankelijk via een webbrowser. Voor invoer en raadpleging is dus geen bijzondere hard- of 
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software noodzakelijk, enkel een pc met internetaansluiting.

Archiefbank heeft als uitdrukkelijk doel een archievenoverzicht te bieden, met informatie over 
archiefbestanden en hun bewaarplaats. De applicatie laat toe beschrijvingen op te nemen tot op het 
niveau van deelarchief. Het is dus geen volledig archiefsysteem dat beschrijvingen registreert tot op 
het niveau van het archiefbestanddeel of het stuk. De invoermodule voorziet wel de mogelijkheid 
om links naar andere zoeksystemen op te nemen. 

2. Enkele algemene afspraken

Iedereen die dat wil, kan de door hem of haar bewaarde archieven zelf registreren in Archiefbank 
Vlaanderen. Om online in te voeren hebt u een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. Wilt u 
zelf invoeren, richt u dan tot de helpdesk (info@archiefbank.be). Een van de medewerkers zal dan 
contact opnemen voor een introductie bij de invoer en uw login in orde maken.

Toegang tot de invoerschermen / beveiliging
• De archiefdatabank is eenvoudig bereikbaar via het internet op het adres www.archiefbank.

be. 
• Op de homepagina, via de rubriek register en subrubriek invoerschermen kan u doorklikken 

naar de invoerschermen.
• Inloggen doet u door uw gebruikersnaam en wachtwoord (opgelet hoofdlettergevoelig) in te 

voeren en te valideren. Misschien zal het nodig zijn om de pop-upblokkering van uw webbrow-
ser voor deze website uit te schakelen.

• Na het inloggen komt u automatisch terecht in het hoofdmenu met het zoekscherm.
• De invoer is beveiligd via een hiërarchisch en gedecentraliseerd opgebouwd gebruikersbe-

heer. Dat wil zeggen dat enkel de steekkaarten die door uzelf werden aangemaakt en dus ook 
automatisch onder uw beheer staan, voor u toegankelijk zijn. Steekkaarten van derden kan u 
enkel lezen, niet wijzigen.

Datamodel / gegevensverzameling
• Het datamodel is volledig ISAD-G-conform. Alle 26 ISAD-G-velden zijn voorzien, maar slechts 

vijf velden zijn verplicht in te vullen. Het systeem laat met andere woorden de keuze om per 
archief slechts minimale gegevens op te nemen of om zeer uitgebreide beschrijvingen te reali-
seren op het niveau van fonds, archief of deelarchief.

• De invoer verloopt grotendeels via vrije tekstvelden, maar ook gestuurd via keuzelijsten. Ook is 
er de doorklikmogelijkheid naar andere websites (inventarissen, zoeksystemen…).

• Vooraleer u begint met in te voeren is het aangewezen enkele goede voorbeelden van beschrij-
vingen te bekijken. Via de rubriek Register, Invoervoorbeelden vindt u een aantal voorbeelden 
van zowel uitgebreide als beknopte beschrijvingen van verschillende categorieën archieven.

Welke bestanden kunnen worden geregistreerd?
• Archiefbank neemt beschrijvingen op van archieven van privaatrechtelijke organisaties, perso-

nen en families. 
• De focus ligt op archieven, maar er worden ook beschrijvingen opgenomen van gemengde 

collecties en verzamelingen, bv. foto- en affichecollecties, collecties van heemkundige kringen 
(waar de grens tussen documentatie en archief soms moeilijk te trekken is), documentaire ver-
zamelingen, interviews enz. Archiefbank biedt daarentegen geen instrument om bv. museale 
objecten op stukniveau te registreren.

• Twijfelt u of uw collectie in aanmerking komt om te registreren, neem dan contact op met 
info@archiefbank.be

2 Buitenlandse voorbeelden zijn het Britse National Register of Archives (NRA – bijgehouden sinds 1945) en het Scottish 
Archive Network.



21

3. Invoerhandleiding

Via de login-procedure komt u terecht in het hoofdmenu. Dat biedt verschillende keuzemogelijkhe-
den. Zo kan u onder meer in de vier hoofdtabellen (archieven, bewaarplaatsen, authority records 
en online-toegangen) zoeken, nieuwe steekkaarten aanmaken en gegevens wijzigen. 

3.1 Archieven

3.1.1 Zoeken naar archieven

Vooraleer u een nieuwe steekkaart van een archiefbestand aanmaakt, dient u te controleren of de 
databank al een beschrijving bevat van het betreffende archief.

Algemene zoektips
U kan op twee manieren zoeken naar archiefsteekkaarten: 

• Snel Zoeken (full-text). 
• Gericht Zoeken (via specifieke indexen). 
• U kan in alle zoekboxen jokertekens en uitbreidingsoperatoren gebruiken:      
  % voor meerdere karakters;      
  ? spelling bij benadering 
• U kan zoektermen combineren (booleaanse operatoren AND, OR, NOT). 
• Via de knop Geschiedenis in het hoofdmenu kan u een lijst oproepen van de zoekacties die u 

tijdens uw gebruikerssessie heeft gedaan. 
• U kan de zoekresultaten (lijsten, steekkaarten) printen, downloaden, mailen. 
• U kan de zoekresultaten alfabetisch of chronologisch sorteren. 
• De zoektermen uit een full-text zoekoperatie zijn ‘opgelicht’ in de uitvoerwerkbladen. 
• De uitvoerwerkbladen kunnen rechtstreeks worden opgeroepen via de knop toon selectie. 

De module Snel Zoeken
De zoekmodule Snel Zoeken doet een ‘full-text’-zoekoperatie doorheen de volledige tekst van de 
archiefsteekkaarten in de databank. Het is een snelle, maar weinig doelgerichte manier van zoeken. 
Wanneer u te veel resultaten krijgt, kan u de zoektermen verfijnen of combineren. Na het inbrengen 
van de zoekterm start u de zoekoperatie door te klikken op de knop Zoek of via de entertoets. Het 
ophalen van de gegevens kan even duren.
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Zoektermen 
• U kan zoektermen vrij intikken in de zoekbox. 
• U gebruikt best geen leestekens in de zoektermen. 
• U kan jokertekens en uitbreidingsoperatoren gebruiken.
     % voor meerdere karakters
     ? spelling bij benadering 
• U kan zoektermen combineren (booleaanse operatoren AND, OR, NOT). 

Voorbeelden van zoekacties 
• De zoekterm ‘theater and Gent’ geeft alle steekkaarten waarin de term ‘theater’ en de term 

‘Gent’ samen voorkomen. 
• De zoekterm ‘theater or Leuven’ geeft alle steekkaarten waarin de term ‘theater‘ of de term 

‘Leuven’ voorkomen. 
• De zoekterm ‘theater not Antwerpen’ geeft alle steekkaarten waarin de term ‘ theater ‘ voor-

komt, maar niet de term ‘Antwerpen’. 

De module Gericht Zoeken
In Gericht Zoeken zoekt U archiefsteekkaarten op aan de hand van één of meerdere zoektermen 
in specifieke zoekvelden. Sommige zoekvelden kunnen worden gecombineerd. Het is een meer 
doelgerichte manier van zoeken. 

U kan zoeken in de volgende velden: 

Het veld Titel
• Dit veld zoekt op een woord in de titel van het archief. 
• U kan zoektermen vrij intikken in de zoekbox. 
• U gebruikt bij voorkeur geen leestekens in de zoektermen. 
• U kan jokertekens en uitbreidingsoperatoren gebruiken:
     % voor meerdere karakters
     ? spelling bij benadering 
• U kan zoektermen combineren (booleaanse operatoren AND, OR, NOT). 

Het veld Datering
• Via dit veld kan u archiefsteekkaarten opzoeken die documenten bevatten binnen een bepaalde 

chronologisch afgebakende periode. 
• Duid in het veld van het beginjaartal aan, in het veld tot het eindjaartal. 
• Indien u enkel het veld van invult, zal het zoekresultaat alle steekkaarten omvatten die de 

datumaanduiding bevatten. 
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Het veld Archiefvormer
• De archiefvormer is de persoon, familie of organisatie die uit hoofde van zijn activiteiten of 

taken de archiefdocumenten heeft ontvangen, opgemaakt of gebruikt, die m.a.w. het archief 
heeft gevormd. 

• Via het neerwaartse pijltje roept u een zoekbox op. U tikt vrij een zoekterm in, waarna een 
zoekoperatie gedaan wordt in de lijst van alle namen (persoon, organisatie of familie) die in 
Archiefbank als archiefvormer zijn gedefinieerd. 

• Uit het zoekresultaat selecteert u een zoekterm door die aan te klikken. De naam van de archief-
vormer verschijnt in het zoekveld, waarna u de zoekactie doorheen de archiefsteekkaarten start 
door op Zoek te klikken (of op de entertoets). 

Het veld Aard van de bewaarplaats
• Deze optie geeft de mogelijkheid om de zoekactie vooraf te verfijnen: enkel naar archieven die 

worden bewaard door organisaties/instellingen of door particulieren. 
• De standaardoptie is dat er geen onderscheid gemaakt wordt. Kies indien gewenst één rubriek 

uit het keuzelijstje. 

Het veld Bewaarplaats
• Via dit veld kan u zoeken naar archieven die in één bepaalde bewaarplaats worden bewaard. U 

kan het zoekveld ook combineren met andere velden, bv. een zoekactie op titel. 
• Via het neerwaartse pijltje roept u een zoekbox op. U tikt vrij een zoekterm in, waarna een zoek-

operatie gedaan wordt in de lijst van alle bewaarplaatsen die in Archiefbank zijn gedefinieerd. U 
kan bv. ook zoeken op naam van de gemeente waarin de bewaarplaats is gevestigd. 

• Uit het zoekresultaat selecteert u een zoekterm door die aan te klikken. De naam van de 
bewaarplaats verschijnt in het zoekveld, waarna u de zoekactie doorheen de archiefsteekkaar-
ten start door op Zoek te klikken (of op de entertoets). 

• U kan zoeken op meerdere bewaarplaatsen tegelijk. Hiervoor klikt u Meer aan. U kan de zoek-
termen combineren met de operatoren OR, AND, NOT. 

Het veld Trefwoord
• Via dit veld kan u zoeken naar archiefsteekkaarten waaraan trefwoorden zijn toegekend (onder-

werpstrefwoorden, eigennamen, plaatsnamen). 
• Via het neerwaartse pijltje roept u een zoekbox op. U tikt vrij een zoekterm in, waarna een zoek-

operatie gedaan wordt in de lijst van trefwoorden die aan archiefsteekkaarten zijn toegekend. 
• Uit het zoekresultaat selecteert u een zoekterm door die aan te klikken. Het trefwoord ver-

schijnt in het zoekveld, waarna u de zoekactie doorheen de archiefsteekkaarten start door op 
Zoek te klikken (of op de entertoets). 

• U kan zoeken op meerdere trefwoorden tegelijk. Hiervoor klikt u Meer aan. U kan de zoekter-
men combineren met de operatoren OR, AND, NOT. 

Het scherm Zoekresultaten
Na een zoekoperatie via Snel Zoeken of Gericht Zoeken krijgt u een scherm met zoekresultaten. 
Bovenaan wordt uw zoekvraag herhaald, met een vermelding van het aantal treffers. Daaronder volgt 
de lijst van archiefsteekkaarten die aan uw zoekvraag beantwoorden. De resultatenlijst is beperkt tot 
1000 titels. Hebt u meer dan 1000 resultaten, dan maakt het systeem hiervan melding. 

De resultatenlijst
• De resultatenlijst bevat telkens de titel van een archief, evenals de datering. Het beschrijvings-

niveau (fonds, archief, deelarchief) is aangeduid met een icoontje. Bij adres kan u doorklikken 
naar de gegevens over de bewaarplaats. 

• U kan de resultatenlijst alfabetisch of chronologisch sorteren (via de linkermenukolom). 
• U kan uw vraag wijzigen via de linkermenukolom. 
• U kan steekkaarten selecteren door het aanvinken van de selectiebox. U kan alle resultaten 

tegelijk selecteren door bovenaan alles selecteren aan te vinken.
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Bekijken van de steekkaarten
• Nadat u één of meerdere steekkaarten hebt geselecteerd, kan u de steekkaarten bekijken via 

de knop toon selectie. U krijgt dan meteen het uitvoerwerkblad van de steekkaarten te zien. 
Meerdere steekkaarten worden achter elkaar gerangschikt. 

• In het uitvoerwerkblad van één of meerdere steekkaarten krijgt u in de linkermenukolom een 
samenvatting van de gegevens te zien in een boomstructuur die u kan openklappen. 

• U kan de steekkaart ook bekijken door rechtstreeks te dubbelklikken op de titel. Bent u toe-
zichthouder, dan komt u onmiddellijk terecht in de invoerschermen. Hebt u geen rechten op de 
steekkaart, dan krijgt u enkel het uitvoerwerkblad te zien.

Printen, downloaden of mailen van de zoekresultaten
• Zowel de volledige resultatenlijst als de selectie (uitvoerwerkbladen) kan u printen, downloaden 

of mailen via de linkermenukolom. 
• U volgt hiervoor de aanwijzingen die in de opeenvolgende schermen worden gegeven.

Weergeven van de zoekgeschiedenis
• De knop geschiedenis in de linkermenukolom geeft een lijst van de zoekvragen die u formu-

leerde tijdens uw lopende gebruikerssessie in Archiefbank. Een gebruikerssessie is beperkt tot 
drie uur. 

• Via wijzig kan u de zoekvraag wijzigen; via toon kan u de resultatenlijst opnieuw oproepen. 

3.1.2 Een nieuwe steekkaart van een archief aanmaken

Kan u het betreffende archief via Snel Zoeken of Gericht Zoeken niet terugvinden, dan kan u een 
nieuwe steekkaart aanmaken.
Om een nieuwe archiefsteekkaart aan te maken klikt u op de knop Nieuw in de linkermenukolom. Er 
verschijnt een nieuw venster (dat u desgewenst groter kan maken) met een aantal lege velden die 
verplicht moeten worden ingevuld. Enkel nadat alle velden zijn ingevuld, kan u klikken op de knop 
Invoegen en zijn de identificatiegegevens van de nieuwe steekkaart opgeslagen. 
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De volgende velden zijn verplicht:

Het veld Referentie (ISAD-G 1.1) omvat 3 elementen: 
• Landcode
 Voor in België bewaarde archieven wordt de landcode BE toegekend, die standaard staat inge-

vuld. Via de zoeklijst (neerwaartse pijltje) kan u een andere landcode toekennen. 
• Bewaarplaatscode
 Dit is een nummer van zes cijfers dat het systeem automatisch toekent aan een bewaarplaats 

op het moment dat die wordt aangemaakt. Archiefbank bevat een uitgebreide lijst van bewaar-
plaatsen, onder meer afkomstig uit de Vlaamse Archief-, Bibliotheek- en Documentatiegids van 
VVBAD. Voor het opzoeken van de bewaarplaatscode gaat u als volgt te werk:
- Via het neerwaartse pijltje (keuzelijst) roept u een zoekbox op.
- Via het ingeven van een woord in de titel of een plaatsnaam zoekt u in de lijst van namen van 

bewaarplaatsen die al in Archiefbank zijn ingevoerd.
- Uit het zoekresultaat selecteert u een Bewaarplaatscode door die aan te klikken. De code van 

de bewaarplaats verschijnt automatisch in het daarvoor bestemde veld.
- Klikt u in de lijst met zoekresultaten op het zijwaartse pijltje naast de bewaarplaatscode, dan 

krijgt u de gegevens over de bewaarplaats te zien in een nieuw venster.
- Staat de gezochte bewaarplaats niet in de zoekresultaten, dan maakt u een nieuwe bewaar-

plaats aan via de knop Nieuw in de resultatenlijst. Zie 3.2.1 Een nieuwe steekkaart van een 
bewaarplaats aanmaken.

• Bestandscode
 De bestandscode is de code of het nummer dat aan het archief is toegekend binnen de bewaar-

plaats. De code moet uniek zijn en kan bestaan uit letters of cijfers, of een combinatie van 
beide.

 Indien er in de bewaarplaats geen code of nummer aan het archiefbestand is toegekend, dan 
moet u zelf een code ontwerpen. U kan bv. gebruik maken van een oplopende nummering in 
Arabische cijfers. 

Het veld Titel (ISAD-G 1.2)
• Geef hier de titel van het archief. Kies voor een formele, korte en duidelijke titel. 
• Let bij de aanmaak van verschillende steekkaarten op een zo consequent mogelijk gebruik van 

termen. 
• Plaats steeds een significant woord vooraan (geen lidwoorden of voorzetsels). 
• Gebruik bij voorkeur de termen ‘archief’ of ‘collectie’ (wanneer het om een verzameling gaat). 

Gebruik geen alternatieven in de titelbeschrijving, zoals bv. ‘papieren’ of ‘archivalia’ (synoniem 
van stukken). 

• Voor archiefsteekkaarten op bestandsniveau is het aangewezen de titel te gebruiken die door-
gaans in de betrokken archiefbewaarplaats aan het bestand wordt gegeven. Vermijd  verwar-
ring met archiefbestanden bewaard in andere archiefbewaarplaatsen. 

• Enkele goede voorbeelden van titels:
- Archief van Willem Pelemans
- Archief van het Davidsfonds, afdeling Oudenaarde
- Archief van de familie de Bergeyck
- Fotocollectie van het Vlaams Theater Instituut
- Collectie van de Heemkundige Kring Amalia Van Solms Baarle-Hertog 

• Een meer uitgebreide inhoudelijke beschrijving geeft u in het veld Bereik en Inhoud.

Het veld Datering (ISAD-G 1.3)
• Duid hier de periode aan waarin het archief is ontstaan, m.a.w. de data waarop de archiefstuk-

ken zijn opgemaakt. Concreet vult u meestal de data in die overeenkomen met het oudste en 
het jongste stuk van het archief, bv. 1923-1976. 

• Beperk zoveel mogelijk tot begin- en eindjaar. Indien een periode doorloopt tot vandaag, ver-
meld dan het woord ‘heden’, bv. 1945-heden. 

• Dit veld is een tekstveld. Weet u slechts bij benadering over welke datering het gaat, dan kan u 
gebruik maken van een meer algemene omschrijving. Bv. 19de eeuw; circa 1800 – 1900. 

• De datering die u hier invult wordt naast de titel vermeld in de lijsten met zoekresultaten. 
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• Zorg ervoor dat de datering van dit veld in overeenstemming is met wat u invult in het volgende 
veld Bestaansperiode (systematisch).

• U kan meerdere periodes invullen waarop het archief betrekking heeft. U gebruikt hiervoor een 
puntkomma. Bv. 1923-1946; 1951-1958. 

• Plaats dateringen die niet zeker zijn tussen vierkante haakjes. Bv. 1923-[1946]. 
• Indien een datum onbekend is, vermeld dan ‘onbekend’. Gebruik geen vraagteken. 

Het veld Bestaansperiode (systematisch)
• In dit veld wordt de datering herhaald. Het is een systeemveld en is bedoeld om zoekacties op 

een bepaalde periode te kunnen doen. 
• U kan alleen cijfers invullen. 
• Het is voldoende om enkel jaartallen te geven. U kan ook maanden en/of dagen opgeven. Bv. 

van 1923 tot 1946; van 1/2/1993 tot 15/12/1993. 
• Het is verplicht om minstens één datering in te geven. U kan maximum drie periodes invul-

len. 
• Een benaderende datering is toegelaten. 
• Indien slechts één datum bekend is, geef die dan op in het veld van. 

Het veld Beschrijvingsniveau (ISAD-G 1.4)
• In dit veld kent u een beschrijvingsniveau toe aan de archiefsteekkaart. De keuzelijst bevat drie 

hiërarchische niveaus: fonds, archief, deelarchief. In het overgrote deel van de gevallen gaat 
het om een archief (bestandsniveau). Die keuze staat standaard ingesteld. Ook aan een col-
lectie kent u het beschrijvingsniveau archief toe. 

• Fonds: een fonds is een groep gelijksoortige of verwante archieven die zich in dezelfde bewaar-
plaats bevinden. Bv. archieven van liberale muziekverenigingen in het Liberaal Archief. 

• Archief: een archief of bestand is een geheel van archiefbescheiden die door een organisa-
tie, persoon of groep personen (de archiefvormer) uit hoofde van zijn of haar activiteiten of 
ter vervulling van zijn of haar  taken werden ontvangen, opgemaakt en gebruikt. Een archief 
kan bestaan uit een aantal deelarchieven. Bv. Archief van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia, 
Harelbeke. 

• Deelarchief: een deelarchief vormt een onderdeel van een archief en is tot stand gebracht door 
een min of meer zelfstandig onderdeel van een centrale archiefvormer. Bv. een persoonsarchief 
in een familiearchief. Wanneer u het beschrijvingsniveau deelarchief gebruikt, bent u verplicht 
een relatie te leggen met een hogerliggende eenheid (archief). Zie hieronder veld Parent.

Het veld Parent
• De parent is de archiefsteekkaart die zich qua beschrijvingsniveau net boven de te beschrijven 

eenheid bevindt. Hiermee kan u een hiërarchische structuur tussen verschillende archiefsteek-
kaarten aangeven. 

• Elke archiefsteekkaart kan slechts één parent bezitten. 
• De parent van een archief is een fonds. Het is een relatie die u kan, maar niet moet aangeven. 

Een fonds is immers een ‘groep’ van gelijksoortige of verwante archieven die zich bevinden in 
dezelfde bewaarplaats. 

• De parent van een deelarchief is een archief. Wanneer u een deelarchief aanmaakt, bent u wel 
verplicht de relatie met het bovenliggende archief aan te geven. Een deelarchief kan immers 
niet op zichzelf staan, maar maakt altijd deel uit van een groter geheel.

• Voor het toekennen van een parent gaat u als volgt te werk:
- U klikt op het neerwaartse pijltje. Er verschijnt een zoekbox.
- Via een zoekterm zoekt u de bovenliggende archiefsteekkaart op.
- Er verschijnt een resultatenlijst. Wanneer u klikt op het zijwaartse pijltje krijgt u de gegevens 

van de betreffende steekkaart te zien in een nieuw venster.
- U selecteert de parent door te klikken op de titel in de resultatenlijst. De parent verschijnt 

automatisch in het daarvoor bestemde veld.
- Staat de bovenliggende eenheid niet in de resultatenlijst, dan maakt u eerst een nieuwe steek-

kaart aan via de knop Nieuw. 
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Het veld Omvang en materiële vorm (ISAD-G 1.5)
• In dit veld geeft u de omvang aan van het archiefbestand, evenals de fysieke dragers. 
• Voor papieren archieven drukt u bij voorkeur de omvang uit in strekkende meter planklengte. 

Bv. 25 meter, 0,2 meter. 
• U kan de omvang ook uitdrukken in archiefdozen, omslagen of op stukniveau. Bv. 3 archiefdo-

zen, 1 omslag, 1 register. 
• Vermeld de eenheden steeds voluit. Gebruik geen afkortingen. 
• Voor bepaalde categorieën kan u de omvang uitdrukken in fysieke dragers. Bv. 15 microfilms, 

260 foto’s, 15 filmrollen. 
• Geeft u meerdere categorieën aan, scheid die dan door een puntkomma. Bv. 52 meter; 12 

microfilms; 85 fotoalbums; 56 presentatietekeningen. 
• Wanneer de omvang onzeker is kan u gebruik maken van de omschrijving circa. Bv. circa 0,7 

strekkende meter. 

Het veld Archiefvormer (ISAD-G 2.1)
• De archiefvormer is de organisatie, persoon of familie die uit hoofde van zijn of haar activiteiten 

of ter vervulling van zijn of haar taken het archief heeft ontvangen, opgemaakt of gebruikt. Aan 
beschrijvingen op fondsniveau kent u geen archiefvormer toe. Aan beschrijvingen op het niveau 
van archief of deelarchief is het toekennen van een archiefvormer verplicht. Een archiefsteek-
kaart kan slechts één archiefvormer hebben. Aan oneigenlijke archiefbestanden (collecties) 
kent u de bewaarplaats toe als archiefvormer. 

• Voor het toekennen van de Archiefvormer gaat u als volgt te werk:
- U klikt op het neerwaartse pijltje. Er verschijnt een zoekbox.
- Via een zoekterm zoekt u in de lijst van alle namen van organisaties, personen, families die al 

in Archiefbank zijn gedefinieerd. Dit is de lijst van authority records.
- Er verschijnt een resultatenlijst. Wanneer u klikt op het zijwaartse pijltje krijgt u de gegevens 

van de betreffende steekkaart te zien in een nieuw venster.
- U selecteert een archiefvormer in de lijst door op de naam te klikken. De archiefvormer ver-

schijnt automatisch in het daarvoor bestemde veld.
- Staat de archiefvormer niet in de zoekresultaten, dan maakt u een nieuwe authority record aan 

via de knop Nieuw. Zie 3.3.1 Een nieuwe authority record aanmaken.

Het veld Toezichthouder
Dit veld bepaalt welke gebruikersgroep en/of persoon de steekkaart kan wijzigen en/of verwijderen. 
Standaard staat de gebruikersgroep ingegeven waartoe de invoerder behoort. 

Het veld Status
• Via dit veld bepaalt u of een steekkaart zichtbaar is in de publiekscataloog, m.a.w. raadpleegbaar 

voor iedereen via www.archiefbank.be. Vrijgegeven betekent dat de gegevens consulteerbaar 
zijn voor het brede publiek. Niet vrijgegeven betekent dat de gegevens alleen consulteerbaar 
zijn binnen de invoerapplicatie van Archiefbank. 

• Standaard staat de status op Niet vrijgegeven. Het is aangewezen om een steekkaart eerst af 
te werken en dan pas vrij te geven voor de publiekscataloog. 

• U kan de status van een steekkaart te allen tijde veranderen. 

Wanneer alle velden van de identificatiegegevens van een nieuwe archiefsteekkaart zijn ingevuld, 
klikt u op de knop Invoegen. De gegevens van de steekkaart zijn nu opgeslagen. Bent u één of meer 
velden vergeten of hebt u geen gebruik gemaakt van de keuzelijsten waar dat vereist is, dan zal het 
systeem daar melding van maken. U moet dan eerst de fout verbeteren vooraleer u de gegevens 
kan opslaan. 
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3.1.3 Een steekkaart van een archief aanvullen of wijzigen

Nadat u de verplichte identificatiegegevens hebt opgeslagen, kan u de archiefsteekkaart vervol-
ledigen. De linkermenukolom bevat een hele reeks velden waar u gegevens over het archief kan 
invullen. Al deze velden zijn optioneel. De nummers bij de velden in de linkermenukolom verwijzen 
naar de internationale beschrijvingsstandaard voor archieven ISAD-G. Wanneer u klikt op een veld in 
de linkermenukolom verschijnt er rechts een invoerveld. De meeste velden zijn tekstvelden. Telkens 
u in een veld gegevens hebt ingevoerd of gewijzigd, moet u klikken op de knop Toepassen. Pas 
dan zijn de gegevens van dat veld opgeslagen. Wanneer u klikt op de knop Sluiten bovenaan in 
de linkermenukolom wordt de steekkaart gesloten. U komt dan automatisch opnieuw terecht in 
het hoofdmenu met het zoekscherm. U kan de steekkaart opnieuw opvragen via Snel Zoeken of 
Gericht Zoeken. 

Wijzigen van de reeds ingevulde identificatiegegevens
Wanneer u een archiefsteekkaart opzoekt en openklikt, komt u automatisch terecht op het scherm 
met de identificatiegegevens (wanneer u toegang hebt tot de steekkaart, zie afbeelding hieronder). 
Hier kan u de velden Referentie, Titel, Datering, Bestaansperiode, Beschrijvingsniveau, Parent, 
Omvang, Archiefvormer, Toezichthouder en Status wijzigen. 

Het veld Geschiedenis (ISAD-G 2.3)
• Geef in dit tekstveld informatie over de bewaringsgeschiedenis van het archief: de eventuele 

opeenvolgende eigenaars en bewaarplaatsen. 
• Geef hier geen informatie over hoe het archief in de huidige bewaarplaats is terechtgekomen. 

Die informatie hoort thuis in het volgende veld Verwerving. Laat het veld blanco indien de hui-
dige bewaarinstelling het archief rechtstreeks heeft verworven van de archiefvormer. 
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Het veld Verwerving (ISAD-G 2.4)
• Geef in dit tekstveld informatie over de manier waarop het archief in de huidige bewaarplaats 

is terechtgekomen. 
• Geef hier geen informatie over de eventuele voorgaande bewaringsgeschiedenis van het 

archief. Die informatie hoort thuis in het vorige veld Geschiedenis. 
• Geef hier eventueel informatie over de status van het archief in de bewaarplaats: bewaargeving 

of eigendom. 
• Wanneer het gaat om een oneigenlijk archiefbestand (bv. een artificiële collectie documenten), 

dan kan u hier informatie geven over de ontstaansgeschiedenis van de collectie. 

Het veld Bereik en inhoud (ISAD-G 3.1)
• Beschrijf in dit tekstveld de inhoud en het bereik van het archief. U kan opteren voor een bon-

dige beschrijving, maar ook zeer uitgebreide teksten over de inhoudelijke onderdelen van het 
archief zijn mogelijk. U kan aangeven welke soort documenten het archief bevat, bv. briefwisse-
ling, verslagen, handschriften enz., en welke periode en geografisch gebied het archief omsluit. 
U kan ook aangeven voor welke onderzoeksthema’s het archief belangrijk is. 

• U kan opteren voor doorlopende tekst of voor een opsomming in puntjes. 
• Vermijd herhalingen. Informatie die al in andere velden werd ondergebracht, hoeft u hier niet 

te herhalen. 
• Geef hier geen uitgebreide informatie over de archiefvormer. Die informatie hoort thuis in de 

steekkaart authority record (namen van personen, organisaties, families), zie 3.3.

Het veld Selectie (ISAD-G 3.2)
• Geef in dit tekstveld informatie over de eventuele schoningsoperaties die werden of zullen 

worden uitgevoerd op het archief. Bv. ‘De knipselcollectie in het archief werd vernietigd’. 

Het veld Aangroei (ISAD-G 3.3)
• Geef in dit tekstveld informatie (inhoud, timing, omvang) over de te verwachten aanvullingen 

bij het archief. 

Het veld Ordening (ISAD-G 3.4)
• Geef in dit tekstveld informatie over de wijze waarop het archief werd gevormd, over de spe-

cifieke karakteristieken van de interne structuur. U kan ook informatie geven over de wijze 
waarop de oorspronkelijke ordening werd hersteld door de archivaris. Bv. ‘De oorspronkelijk 
ordening (alfabetisch op familienaam) van de ledendossiers werd tijdens de inventarisatie her-
steld’. 

• Geef hier geen informatie over de beschikbare ontsluitingsinstrumenten. Die informatie hoort 
thuis in het veld Toegangen.

Het veld Raadpleging (ISAD-G 4.1)
• Geef in dit tekstveld informatie over de raadplegingsmodaliteiten van het archief. Bv. ‘Vrij raad-

pleegbaar; ‘Raadpleegbaar na afspraak’; ‘Raadpleegbaar na toestemming van de bewaargever’; 
‘Voorlopig gesloten’. 

Het veld Reproductie (ISAD-G 4.2)
• Geef in dit tekstveld informatie over de mogelijkheden en/of beperkingen inzake de reproductie, 

de publicatie van of het citeren uit het archief. 

Het veld Taal en schrift (ISAD-G 4.3)
• Geef in dit tekstveld informatie over de (hoofd)talen waarin de documenten van het archief zijn 

opgesteld. 

Het veld Kenmerken en vereisten (ISAD-G 4.4)
• Geef in dit tekstveld informatie over de fysische kenmerken of technische vereisten die van 

belang zijn bij raadpleging van het archief. Bv. Waneer er preservatie- of subsitutie-ingrepen 
werden uitgevoerd. Vermeld ook de speciale voorwaarden voor raadpleging die hieruit eventu-
eel voortvloeien. 
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• U kan de eventuele consultatiekopieën hier vermelden. U moet ze eveneens vermelden in het 
veld Kopieën. 

Het veld Toegangen (ISAD-G 4.5)
• Geef in dit tekstveld informatie over de bestaande ontsluitingsinstrumenten van het archief: al 

dan niet gepubliceerde inventarissen, plaatsingslijsten, magazijnstaten, indexen, klappers. Geef 
ook aan waar de ontsluitingsinstrumenten kunnen worden geraadpleegd. 

• Indien het archief niet verwerkt is of er bestaat geen enkele toegang, geef dat dan aan. Bv. 
‘archief is onverwerkt’. 

• Bij Online-toegangen (systematisch) kan u een link leggen naar een website. Hierdoor kan 
de gebruiker in de publiekscatalogus doorklikken naar bv. een andere databank op internet, 
de homepagina van de bewaarplaats of onmiddellijk naar de inventaris die op de betreffende 
website raadpleegbaar is. Hoe u een nieuwe online-toegang algemeen definieert of een online-
toegang toekent, leest u in 3.4 Online-toegangen.

Het veld Originelen (ISAD-G 5.1)
• Indien het archief dat u beschrijft een kopie (bv. microfilm), transcriptie of vertaling is, geef dan 

in dit tekstveld aan of en waar de originele eenheid wordt bewaard en kan worden geconsul-
teerd. Geef, indien mogelijk, de referentiecode (drie onderdelen, zie 3.1.2) van het originele 
archief.

Het veld Kopieën (ISAD-G 5.2)
• Geef in dit tekstveld aan of er van het archief kopieën (foto’s, fotokopieën, microfilms, digitaal, 

enz.), transcripties of vertalingen werden aangemaakt. 
• Geef duidelijk het formaat weer, eventueel het controle- of plaatsingsnummer en de plaats 

waar de kopie, transcriptie of vertaling wordt bewaard en kan worden geconsulteerd. 

Het veld Verwante eenheden (ISAD-G 5.3)
• Hier kan u archieven vermelden, bewaard in dezelfde bewaarplaats of in een andere, die een 

duidelijke verwantschap vertonen met het betreffende archief. Het kan gaan om:
- dezelfde of een verwante archiefvormer
- een gelijkaardige of complementaire thematiek of inhoud 

• Kopieën, transcripties of vertalingen zijn geen verwante eenheden. Zij moeten worden vermeld 
in het veld Kopieën. 

• U kan de verwante archieven vermelden in het tekstveld Verwante eenheden. 
• Voor het leggen van een (systematische) link met archieven die al in Archiefbank zijn ingevoerd, 

maakt u gebruik van Verwante archieven (systematisch). Hiervoor gaat u als volgt te werk:
- Klik op de knop Nieuw.
- Zoek het archief op waarmee u een verband wil aangeven. Klik hiervoor op het neerwaartse 

pijltje. Er verschijnt een zoekbox waar u een zoekterm ingeeft.
- U krijgt een resultatenlijst. Wanneer u klikt op het zijwaartse pijltje krijgt u de gegevens van 

de betreffende steekkaart te zien in een nieuw venster.
- In de resultatenlijst klikt u op de titel van het archief waarmee u een verband wil leggen. De 

titel verschijnt automatisch in het daartoe bestemde veld.
- Eventueel voegt u een opmerking toe in het tekstveld.
- Voor het leggen van verbanden met andere archieven herhaalt u de operatie.
- U klikt op Invoegen om de link(s) op te slaan. 

Het veld Literatuur (ISAD-G 5.4)
In dit tekstveld kan u de relevante literatuur vermelden die informatie bevat over het archief, of de 
literatuur die werd gebruikt voor het aanmaken van de steekkaart. 

Het veld Aantekening (ISAD-G 6.1)
In dit tekstveld kan u gegevens noteren die niet in een van de andere velden kunnen worden onder-
gebracht. Probeer herhalingen te vermijden. 
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Het veld Auteurs
• In dit veld kan u de auteur vermelden die de beschrijving van het archief heeft ingevoerd in 

Archiefbank. U kan meerdere auteurs opgeven of op een later tijdstip een andere auteur toe-
voegen. U kan vroegere auteurs ook verwijderen. 

• Bij de auteursvermelding wordt automatisch een datering van de beschrijving toegevoegd. 
• Voor de toevoeging van een auteur klikt u op de knop Nieuw. Uit de drop-down-lijst selecteert 

u de naam van een Archiefbank-gebruiker. Voeg eventueel een opmerking toe in het tekstveld. 
Nadien klikt u op Invoegen. 

Het veld Werknotities
Dit tekstveld kan u vrij gebruiken om voorlopige aantekeningen te maken die nuttig kunnen zijn bij 
de verdere afwerking van de steekkaart. Het veld Werknotities wordt niet getoond in het uitvoer-
werkblad en is dus niet zichtbaar in de publiekscatalogus. 

Het veld Aantekening archivaris (ISAD-G 7.1)
In dit tekstveld kan u informatie geven over hoe de beschrijving werd gemaakt en door wie. Bv. ‘De 
gegevens voor deze archiefbeschrijving werden verzameld in het project Lokaal Erfgoed provincie 
Antwerpen’; ‘De gegevens werden aangeleverd door persoon X’. 

Het veld Regels of normen (ISAD-G 7.2)
Geef in dit tekstveld informatie over de regelset, het handboek of het (internationaal, nationaal of 
lokaal) protocol waarop de beschrijving van de archiefsteekkaart is gebaseerd. Bv.: ‘De beschrij-
vingen zijn gebaseerd op H. Coppens, Archiefterminologie. Archieftermen voor gebruik in het 
Rijksarchief. Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1990’. 

Toekennen van onderwerpstrefwoorden
• U kan één of meerdere onderwerpstrefwoorden toekennen aan een archiefsteekkaart.         U 

moet de trefwoorden kiezen uit een vaste lijst, namelijk de trefwoordenlijst van de VLACC 
(Vlaamse Centrale Catalogus), die vooral in Openbare Bibliotheken wordt gebruikt. U kan zelf 
geen nieuwe onderwerpstrefwoorden aanmaken. 

• Voor het toekennen van een onderwerpstrefwoord klikt u op de knop Nieuw. U zoekt een tref-
woord in de keuzelijst. Klik hiervoor op het neerwaartse pijltje. Er verschijnt een zoekbox. Geef 
een zoekterm op. Er verschijnt een resultatenlijst. U selecteert een trefwoord door het aan te 
klikken. Het trefwoord verschijnt automatisch in het daarvoor bestemde veld. Voor het toeken-
nen van meerdere trefwoorden herhaalt u de operatie. Daarna klikt u op Invoegen. 

• Om het zoeken naar trefwoorden te vergemakkelijken kan u ook hier gebruik maken van joker-
tekens, uitbreidingstekens en zoektermen combineren. Zie 3.1.1., Zoeken naar archieven.

• De VLACC-lijst bevat zeer veel samengestelde termen. Archiefbank raadt aan zoveel mogelijk 
gebruik te maken van enkelvoudige trefwoorden. 

Toekennen van eigennamen
• U kan één of meerdere namen van personen, organisaties of families als trefwoord toekennen 

aan de steekkaart. U moet hiervoor kiezen uit de lijst van authority records. 
• Voor het toekennen van een trefwoord eigennaam klikt u op de knop Nieuw. U zoekt een 

trefwoord in de keuzelijst. Klik hiervoor op het neerwaartse pijltje. Er verschijnt een zoekbox. 
Geef een zoekterm op. Er verschijnt een resultatenlijst. Wanneer u klikt op het zijwaartse pijltje 
krijgt u de gegevens van de betreffende authority record te zien in een nieuw venster. U selec-
teert een naam door die aan te klikken. Het trefwoord verschijnt automatisch in het daarvoor 
bestemde veld. Voor het toekennen van meerdere trefwoorden herhaalt u de operatie. Daarna 
klikt u op Invoegen. 

• Indien de gezochte naam niet in de resultatenlijst van authority records voorkomt, moet u een 
nieuwe authority record aanmaken. Zie hiervoor 3.3.1, Een nieuwe authority record aanma-
ken.
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Toekennen van plaatsnamen
• U kan één of meerdere plaatsnamen als trefwoord toekennen aan de steekkaart. U moet hier-

voor kiezen uit de lijst van plaatsnamen. 
• Voor het toekennen van een trefwoord plaatsnaam klikt u op de knop Nieuw. U zoekt een 

trefwoord in de keuzelijst. Klik hiervoor op het neerwaartse pijltje. Er verschijnt een zoekbox. 
Geef een zoekterm op. Er verschijnt een resultatenlijst. Wanneer u klikt op het zijwaartse pijltje 
krijgt u de gegevens van de betreffende plaatsnaam te zien in een nieuw venster. U selecteert 
een plaatsnaam door die aan te klikken. Het trefwoord verschijnt automatisch in het daarvoor 
bestemde veld. Voor het toekennen van meerdere trefwoorden herhaalt u de operatie. Daarna 
klikt u op Invoegen. 

• Indien de gezochte plaatsnaam niet in de resultatenlijst voorkomt, moet u een nieuwe plaats-
naam aanmaken.
- Klik op de knop Nieuw op het scherm van de resultatenlijst.
- Er opent zich een nieuw venster.
- Geef bij Plaatsnaam de naam op. Let op de juiste schrijfwijze.
- Geef bij Situering een omschrijving op zodat de locatie wordt verduidelijkt. Bv. Granada [stad 

in Spanje], Berlijn [hoofdstad van Duitsland].
- Klik op Invoegen. 

De knoppen Uitvoer werkblad en Uitvoer werkblad (refresh)
Wanneer u een archiefsteekkaart aanvult of wijzigt, brengt u gegevens in via de invoerschermen. De 
ingevulde gegevens worden in de publiekscataloog gepresenteerd in een uitvoerwerkblad, m.a.w. 
een presentatieblad. In dat werkblad worden de gegevens per veld onder elkaar gepresenteerd in 
een aangepaste vormgeving. De linkermenukolom van het uitvoer werkblad geeft een samenvat-
ting van de velden waar gegevens zijn ingevoerd. Wanneer u na het invoeren van gegevens te zien 
wil krijgen hoe de steekkaart er in haar totaliteit uitziet, klikt u op de knop uitvoer werkblad. Er 
opent zich dan een nieuw venster waarin de gegevens worden gepresenteerd. 
Archiefbank is een systeem waarbij de uitvoerwerkbladen ’s nachts automatisch worden geüpdatet. 
Wilt u onmiddellijk de wijzigingen in het uitvoerwerkblad bekijken, dan moet u klikken op de knop 
uitvoer werkblad (refresh). 

De knop Verwijder archiefsteekkaart
Hier kan u een archiefsteekkaart verwijderen. Vooraleer een steekkaart kan worden verwijderd moet 
u alle links (verwante eenheden, online-toegangen, trefwoorden) eerst stuksgewijs verwijderen. 
Daarna klikt u op Verwijder archiefsteekkaart. U klikt op Bevestigen. Als nog niet alle links zijn 
verwijderd, zal het systeem dat melden. Alleen toezichthouders kunnen een steekkaart verwijderen, 
geen gasten (zie hieronder).

De knop Beheer gasten
Het veld Toezichthouder bepaalt welke gebruikersgroep of gebruiker de steekkaart kan wijzigen of 
verwijderen. U kan als toezichthouder ook één of meerdere andere gebruikersgroepen of gebrui-
kers toegang geven tot de steekkaart. Hiervoor klikt u op de knop Beheer gasten onderaan de 
linkermenukolom. U kiest een gebruikersgroep of een gebruiker uit de dropdown-lijst en selecteert 
een naam. Daarna klikt u op de knop Toepassen. Wanneer u een gast wil verwijderen vinkt u het 
desbetreffende vakje aan en klikt op Toepassen. 

3.2 Bewaarplaatsen

Wanneer u een nieuwe archiefsteekkaart aanmaakt, moet u bij de verplichte identificatiegegevens 
de bewaarplaatscode opgeven. Hiervoor moet u kiezen uit de lijst van bewaarplaatsen die al in 
Archiefbank zijn ingevoerd. Staat de betreffende bewaarplaats niet in de keuzelijst, dan moet u eerst 
een nieuwe bewaarplaats aanmaken. Vooraleer u met de invoer van een steekkaart begint, doet u er 
goed aan op te zoeken of de bewaarplaats zich al in Archiefbank bevindt, en welke gegevens over 
de bewaarplaats werden ingevoerd. Het is belangrijk dat u zorgvuldig zoekt of de bewaarplaats al is 
ingevoerd. Anders ontstaan er te veel dubbels.
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Voor het opzoeken van een bewaarplaats gaat u als volgt te werk:
• U klikt op de knop Bewaarplaatsen in de linkermenukolom. 
• Er opent zich een zoekscherm waarin u via verschillende velden een bewaarplaats kan opzoe-

ken. 
• Nadat u een zoekterm hebt opgegeven, verschijnt er een resultatenlijst. 
• Wanneer u klikt op de naam van de bewaarplaats krijgt u de gegevens te zien van de bewaar-

plaats. 

3.2.1 Een nieuwe steekkaart van een bewaarplaats aanmaken

Via de knop Nieuw op het zoekscherm kan u een nieuwe bewaarplaats aanmaken. Nadat u hebt 
geklikt op de knop Nieuw opent zich een blanco steekkaart van een bewaarplaats in een nieuw 
venster. Enkel de velden Naamkl en Gemeente zijn verplicht in te vullen. De rest van de velden is 
optioneel. 
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Het veld Naamkl
Geef hier de officiële naam van de bewaarplaats. Let op een consequente naamgeving en gebruik 
van leestekens. De velden Naamander (eventuele alternatieve benaming), Campus, Faculteit, 
Departement, Afdeling, Afkorting zijn alleen in te vullen indien van toepassing. 

Het veld Gemeente
• Voor het invullen van het veld Gemeente moet u via het neerwaartse pijltje kiezen uit een vaste 

lijst van fusiegemeenten. U kan eventueel de deelgemeente aanduiden via het postnummer. 
• Het adres van de website van de bewaarplaats vult u in bij het veld www Moeder. 
• Bij de velden Openingsuren, Uitleenvoorwaarden en Toegang moet u gebruik maken van de 

keuzelijsten. Bijkomende uitleg kan u geven in het tweede veld Toegang. 

Het veld Toezichthouder
Dit veld bepaalt welke gebruikersgroep en/of persoon de steekkaart kan wijzigen of verwijderen. 
Standaard staat de gebruikersgroep ingegeven waartoe de invoerder behoort. 

Het veld Status
Via dit veld bepaalt u of de ingevoerde gegevens (adres, website enz.) over de bewaarplaats zicht-
baar zijn in de publiekscataloog. Normaal gezien wordt de status van een bewaarplaats op ‘vrijge-
geven’ gezet. Wanneer het bv. gaat om privé-gegevens die u niet wil tonen in de publiekscataloog, 
zet u de status op ‘niet vrijgegeven’. Daarna klikt u op de knop Invoegen. De nieuwe bewaarplaats 
is nu opgeslagen. 

U kan ook rechtstreeks een nieuwe bewaarplaats aanmaken wanneer u de identificatiegegevens 
van een archiefsteekkaart invult. Bij Bewaarplaatscode drukt u op het neerwaartse pijltje, waarna 
een zoekbox verschijnt. U geeft een zoekterm op. Staat de bewaarplaats niet in de resultatenlijst, 
dan kan u via de knop Nieuw bovenaan een nieuwe bewaarplaats aanmaken.

3.2.2. Een steekkaart van een bewaarplaats aanvullen of wijzigen

Nadat u de identificatiegegevens van een nieuwe bewaarplaats hebt opgeslagen, kan u de steek-
kaart van de bewaarplaats aanvullen via de velden in de linkermenukolom. De velden zijn optioneel. 
Wanneer u klikt op de knop Sluiten bovenaan in de linkermenukolom wordt de steekkaart van de 
bewaarplaats gesloten. U kan de steekkaart van de bewaarplaats ook later aanvullen en/of wijzigen. 
Hiervoor klikt u op de knop Bewaarplaatsen in het hoofdmenu. Via het zoekscherm zoekt u de 
betreffende bewaarplaats op. 

Het veld Identificatiegegevens
Wanneer u een steekkaart van een bewaarplaats opzoekt en openklikt, komt u automatisch terecht 
op het scherm met de identificatiegegevens (wanneer u toegang hebt tot de steekkaart). Hier kan 
u de al ingevoerde identificatiegegevens van de bewaarplaats wijzigen.

Het veld Contactpersonen
Hier vult u de gegevens in van de contactpersonen die aan de bewaarplaats zijn verbonden.

• Klik op de knop Nieuw. 
• Voor het invullen van het veld Naam moet u opzoeken of de naam van de contactpersoon al is 

ingevoerd in Archiefbank. U klikt op het neerwaartse pijltje. Er verschijnt een zoekbox. U geeft 
een zoekterm op. Er verschijnt een resultatenlijst. Wanneer u klikt op het zijwaartse pijltje krijgt 
u de gegevens van de betreffende contactpersoon te zien in een nieuw venster. Staat de con-
tactpersoon niet in de resultatenlijst, dan maakt u een nieuwe contactpersoon aan via de knop 
Nieuw. U klikt vervolgens op de naam van de contactpersoon in de resultatenlijst. De naam 
verschijnt automatisch in het daartoe bestemde veld. 

• U vult de overige velden aan (optioneel). Daarna klikt u op Invoegen. De contactpersoon is nu 
toegevoegd aan de bewaarplaats. 

• Met de knop Record Lijst kan u de lijst van contactpersonen oproepen. 
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Het veld Werknotities
Dit tekstveld kan u vrij gebruiken om voorlopige aantekeningen te maken die nuttig kunnen zijn bij 
de verdere afwerking van de bewaarplaatssteekkaart. Het veld Werknotities wordt niet getoond in 
het Uitvoerwerkblad en is dus niet zichtbaar in de publiekscatalogus. 

Het veld Auteurs
• In dit veld kan u de auteur vermelden die de steekkaart van de bewaarplaats heeft ingevoerd. 

U kan meerdere auteurs opgeven of op een later tijdstip een andere auteur toevoegen. U kan 
vroegere auteurs ook verwijderen. 

• Bij de auteursvermelding wordt automatisch een datering van de beschrijving toegevoegd. 
• Voor de toevoeging van een auteur klikt u op de knop Nieuw. Uit de drop-down-lijst selecteert 

u een naam. Voeg eventueel een opmerking toe in het tekstveld. Nadien klikt u op Invoegen. 

De knop Uitvoer werkblad
Wanneer u klikt op de knop Uitvoer werkblad krijgt u een overzicht van de gegevens van de inge-
voerde gegevens van de betreffende bewaarplaats te zien. De gegevens zijn op dezelfde manier te 
zien in de publiekscataloog (als de steekkaart is vrijgegeven). Het veld Werknotities is enkel te zien 
in de invoerapplicatie, niet in de publiekscataloog. 

De knop Verwijder bewaarplaats
Hier kan u een steekkaart van een bewaarplaats verwijderen. Het systeem vraagt altijd een beves-
tiging.

De knop Beheer gasten
Het veld Toezichthouder bepaalt welke gebruikersgroep of gebruiker de bewaarplaatssteekkaart 
kan wijzigen of verwijderen. U kan als toezichthouder ook één of meerdere andere gebruikersgroe-
pen of gebruikers toegang geven tot de steekkaart. Hiervoor klikt u op de knop Beheer gasten 
onderaan de linkermenukolom. U kiest een gebruikersgroep of een gebruiker uit de dropdown-lijst 
en selecteert een naam. Daarna klikt u op de knop Toepassen. Wanneer u een gast wil verwijderen 
vinkt u het desbetreffende vakje aan en klikt op Toepassen. 
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3.3 Authority records (namen van personen, organisaties, families)

3.3.1 Een nieuwe authority record aanmaken

Voor het invullen van de archiefvormer of een trefwoord eigennaam moet u gebruik maken 
van de keuzelijst van authority records (namen van personen, organisaties en families) die al in 
Archiefbank zijn ingevoerd. Om dubbels te vermijden is het belangrijk dat u goed zoekt of een naam 
zich al bevindt in Archiefbank. Staat de betreffende naam niet in de keuzelijst, dan kan u een nieuwe 
authority record aanmaken. Hiervoor gaat u als volgt te werk:

• U klikt op de knop Nieuw bovenaan de resultatenlijst of rechtstreeks via de knop Authority 
records in de linkerkolom van het hoofdmenu. Er opent zich een nieuw venster. 

• In het eerste veld selecteert u het type authority record:
- Familie
- Organisatie/instelling
- Persoon 

Authority record Familie
• Geef in het veld Referente naam de naam van de familie op, voorafgegaan door het woord 

‘familie’.
Bv. Familie Boon-Claessens
Bv. Familie Alphonse de Hemptinne
Bv. Familie Eugène Yoors en Magda Peeters (echtpaar)
Bv. Familie Eduard en Jozef Gouverneur (broers; vader en zoon) 

Authority record Organisatie/instelling
• Geef in het veld Referente naam de naam van de organisatie. Zorg voor een consequente 

naamgeving. Enkele tips:
- Voeg bij vaak voorkomende namen de plaatsnaam toe. Laat in dat geval de plaatsnaam steeds 

voorafgaan door een komma. Bv. Fanfare Sint-Cecilia, Harelbeke.
- Termen die refereren aan een structuur of de onderdelen ervan, zoals afdeling, gewest, cel, 

federatie of comité maken integraal deel uit van de naam. Verduidelijk de naam door ach-
teraan een plaatsnaam toe te voegen. Gebruik in dat geval geen komma. Bv. PVV-afdeling 
Gentbrugge, ABVV-gewest Waasland.

- Voor organisaties met een officiële benaming in meerdere talen, vul beide namen in met een 
scheidingsteken; Bv. Algemeen Belgisch Vakverbond / Fédération Générale des Travailleurs 
de Belgique.

- Schrijf organisatienamen zoveel mogelijk voluit. Afkortingen kunnen worden toegevoegd  
tussen ronde haakjes na de volledige naam. Bv. Antwerps Doven Ontmoetingscentrum 
(ADOC).

- Gebruik geen punten bij de afkortingen. Bv. ABVV.
- Afkortingen als vzw, sa, bvba, nv worden weggelaten, tenzij ze een wezenlijk onderdeel van 

de naam vormen. Bv. Sabena.
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- Probeer zoveel mogelijk aanhalingstekens te vermijden, tenzij ze een wezenlijk onderdeel 
vormen van de naam. Bv. Liberale vakbond ‘Help U Zelve’.

- Gebruik de oorspronkelijke spelling. Indien een naam wijzigt tijdens het bestaan, gebruik dan 
de recentste spelling. Bv. Vlaams Nationaal Verbond.

- Indien de toegevoegde plaatsnaam aanleiding kan geven tot verwarring, bv. bij gemeentena-
men, voeg dan tussen vierkante haken een geografische specificatie toe. Bv. Fanfare Sint-
Cecilia Niel [Hasselt]. 

Authority record Persoon
• Geef de familienaam en de voornaam van de betrokken persoon.
• Tweede en derde voornamen of roepnamen kan u tussen haakjes vermelden na de eerste 

voornaam. Bv. Jules (Albert Maria), Elisabeth (Betsy)
• Pseudoniemen en schuilnamen vermeldt u tussen haakjes na de eerste voornaam. Bv. 

Temmerman, Jules (Hugo van Walden)
• Kent u de voornaam niet voluit, vermeld dan de initialen. Bv. Peeters, A.L.G.
• Is de voornaam onbekend, voer dan een koppelteken in. Gebruik geen vraagteken of andere 

tekens. Bv. Van Vlierden, - 

Het veld Datering
• Geef hier de datering op die het begin en einde aangeven van de bestaansperiode van de 

persoon, familie of organisatie. Voor personen zijn dat het geboorte- en sterftejaar, voor organi-
saties de stichtingsdatum en eventueel het eindjaar van bestaan.

• Indien de bestaansperiode van een organisatie doorloopt tot vandaag, vermeld dan ‘heden’. 
Bv. 1902-heden.

• Onzekere begin- en einddata plaatst u tussen vierkante haken. Bv. 1902-[1972].
• Bij nog in leven zijnde personen vermeldt u alleen het geboortejaar, gevolgd door een koppelte-

ken. 1965-. De exacte datering (dag en maand) wordt niet in dit veld opgenomen. Die informatie 
neemt u op in het veld Geschiedenis.

• Een benaderende datering mag worden uitgedrukt met een omschrijving. Bv. Circa 1900.
• Hebt u geen informatie over de datering, plaats dan alleen een spatie. Gebruik geen vraagte-

ken.

Het veld Toezichthouder
• Dit veld bepaalt welke gebruikersgroep en/of persoon de steekkaart kan wijzigen of verwijde-

ren. Standaard staat de gebruikersgroep ingegeven waartoe de invoerder behoort. 

Het veld Status
• Via dit veld bepaalt u of de gegevens van het authority record zichtbaar zijn in de publiekscata-

loog. Vrijgegeven betekent dat het publiek de ingevoerde gegevens over het authority record 
kan consulteren. Niet vrijgegeven betekent dat de gegevens alleen consulteerbaar zijn binnen 
de invoerapplicatie van Archiefbank.

• Standaard staat de status van een authority record op Vrijgegeven. Wilt u om een of andere 
reden dat de gegevens niet zichtbaar zijn, dan verandert u de status naar Niet vrijgegeven.

Nadat u de verplichte identificatiegegevens van de authority record hebt ingevuld, klikt u op de knop 
Invoegen. De authority record is nu opgeslagen. 

3.3.2 Een authority record aanvullen of wijzigen

Nadat u de identificatiegegevens van een nieuwe authority record hebt opgeslagen, kan u de steek-
kaart van de authority record aanvullen via de velden in de linkermenukolom. De velden zijn optio-
neel. Wanneer u klikt op de knop Sluiten bovenaan in de linkermenukolom wordt de steekkaart van 
de authority record gesloten (en verschijnt de nieuwe naam in de resultatenlijst). 
U kan de steekkaart van de authority record ook later aanvullen en/of wijzigen. Hiervoor klikt u op 
de knop Authority records in het hoofdmenu. Via het zoekscherm zoekt u de betreffende authority 
record op. 
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Het veld Identificatiegegevens
• Wanneer u een steekkaart van een authority record opzoekt en openklikt, komt u automatisch 

terecht op het scherm met de identificatiegegevens (wanneer u toegang hebt tot de steek-
kaart).Hier kan u de identificatiegegevens van de authority record wijzigen.

Het veld Geschiedenis
• In dit tekstveld kan u informatie geven over de persoon, familie of organisatie. Bv. biografische 

informatie, informatie over het ontstaan en de geschiedenis van de organisatie, informatie over 
de samenstelling van de familie enz. 

Het veld Online-toegangen
• In dit veld kan u een link leggen naar een website. Hierdoor kan de gebruiker in de publieksca-

talogus doorklikken naar bv. een databank met meer uitgebreide biografische informatie over 
de betreffende persoon. Voor het aanmaken van een online toegang bij een authority record, 
zie 3.4.1 Een nieuwe online-toegang algemeen definiëren en 3.4.2 Een online-toegang 
toekennen aan een steekkaart.

Het veld Auteurs
• In dit veld kan u de auteur vermelden die de authority record heeft ingevoerd. U kan meerdere 

auteurs opgeven of op een later tijdstip een andere auteur toevoegen. U kan vroegere auteurs 
ook verwijderen. 

• Bij de auteursvermelding wordt automatisch een datering van de beschrijving toegevoegd. 
• Voor de toevoeging van een auteur klikt u op de knop Nieuw. Uit de drop-down-lijst selecteert 

u een naam. Voeg eventueel een opmerking toe in het tekstveld. Nadien klikt u op Invoegen. 

De knop Links naar andere databanken
• Hier krijgt u een overzicht van de online-toegangen van de authority record. Wanneer u klikt op 

Links naar andere databanken opent zich de ingevoerde URL onmiddellijk. 

De knop Verwijder authority record
• Hier kan u een authority record verwijderen. Het systeem vraagt altijd een bevestiging. 

De knop Beheer gasten
• Het veld Toezichthouder bepaalt welke gebruikersgroep of gebruiker de steekkaart kan wijzi-

gen of verwijderen. U kan als toezichthouder ook één of meerdere andere gebruikersgroepen 
of gebruikers toegang geven tot de steekkaart. Hiervoor klikt u op de knop Beheer gasten 
onderaan de linkermenukolom. U kiest een gebruikersgroep of een gebruiker uit de dropdown-
lijst en selecteert een naam. Daarna klikt u op de knop Toepassen. Wanneer u een gast wil 
verwijderen vinkt u het desbetreffende vakje aan en klikt op Toepassen. 

3.4 Online-toegangen

3.4.1 Een nieuwe online-toegang algemeen definiëren

Zowel bij archiefsteekkaarten (veld toegangen) als bij authority records kan u een online-toegang 
aanmaken. Dat betekent dat u een link legt naar een andere website (bv. naar een website van een 
organisatie, een databank of een webpagina waar een inventaris in pdf-formaat raadpleegbaar is). In 
de publiekscataloog kan de gebruiker rechtstreeks naar die links doorklikken.

U zoekt eerst op of de domeinnaam reeds als online toegang in Archiefbank werd gedefinieerd.       
U kan dat opzoeken via de knop Online-toegang in de linkermenukolom of via de zoekbox wanneer 
u een online-toegang wil aanmaken bij een archiefsteekkaart (veld toegangen) of bij een authority 
record. Via het hoofdmenu kan u zoeken op domeinnaam (bv. www.oostende.be), de naam die 
aan de online toegang werd gegeven (bv. stadsarchief Oostende) of op toezichthouder. Staat de 
domeinnaam niet in de resultatenlijsten, dan moet u eerst een algemene online-toegang aanmaken. 
Hiervoor gaat u als volgt te werk:
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• U klikt op de knop Nieuw bovenaan de resultatenlijst of rechtstreeks via de knop Online-toe-
gang in de linkermenukolom, knop Nieuw. Er opent zich een nieuw venster. 

Veld Online-toegang
• Geef hier een logische naam voor de domeinnaam. Bv. Kempisch Museum, Stadsarchief 

Hasselt.

Veld Domein
• Definieer het domein waar de online-toegang kan worden geraadpleegd. Bv. www.brechton-

line.be, www.hasselt.be. 

Veld Procedure
• Definieer eventueel de procedure die daarbij moet worden gevolgd. 

Velden Parameters
• Geef eventueel de relevante parameters. Wanneer het gaat om een publiek toegankelijke 

website is het voldoende om enkel de domeinnaam te definiëren. De velden Procedure en 
Parameters kunnen dan open gelaten worden. Indien de online-toegang dynamisch (bv. vanuit 
een databank) moet worden aangeboden, dan moeten de procedure en de parameters worden 
gespecificeerd. Ondervindt u hierbij problemen, neem dan contact op met de Helpdesk van 
Archiefbank.

Veld Opmerkingen
• Voeg eventueel opmerkingen toe. 

Veld Toezichthouder
• Dit veld bepaalt welke gebruikersgroep en/of persoon de steekkaart kan wijzigen of verwij-

deren. Standaard staat de gebruikersgroep ingegeven waartoe de invoerder behoort. Klik op 
Invoegen. De nieuwe online-toegang is nu algemeen gedefinieerd. 

3.4.2 Een online-toegang toekennen aan een steekkaart

Aan een archiefsteekkaart
• Klik op het veld Toegangen in de linkermenukolom. Er verschijnt een scherm met bovenaan 

Toegang (tekstveld) en onderaan Online-toegangen, systematisch. Hier klikt u op de knop 
Nieuw. 

• Bij Toegang klikt u op het neerwaartse pijltje. Er verschijnt een zoekbox om de algemeen 
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gedefinieerde online-toegang op te zoeken. U geeft een zoekterm op. Er verschijnt een resul-
tatenlijst. Via het zijwaartse pijltje krijgt u de gegevens van de betreffende online-toegang te 
zien. Is de online-toegang nog niet algemeen gedefinieerd (domein), dan kan u een nieuwe 
online-toegang algemeen definiëren via de knop Nieuw. Zie hiervoor 3.4.1 Een nieuwe online-
toegang algemeen definiëren.

• U klikt op de naam van de online-toegang in de resultatenlijst. De naam verschijnt automatisch 
in het daartoe bestemde veld.

• Pad en bestandsnaam
 Hier vult u dat deel van de URL in dat zich bevindt na de algemene definiëring van de domein-

naam. Bv. www.lokaal.erfgoed.be is als algemene domeinnaam gedefinieerd; html/reperto-
rium.htm is de specifieke pagina waarnaar u in de archiefsteekkaart wil verwijzen.

 Wanneer u gewoon wil verwijzen naar de homepagina van de algemeen gedefinieerde online-
toegang, dan vult u een spatie in. 

• U voegt eventueel opmerkingen toe en u klikt op Invoegen. De online-toegang bij de archief-
steekkaart is nu aangemaakt. 

• Wanneer u wil controleren of de aangebrachte link werkt, klikt u op de knop Uitvoer werkblad 
(refresh) in de linkermenukolom. U krijgt een uitvoerwerkblad te zien. Vervolgens klikt u op de 
online-toegang. Werkt de link, dan opent zich automatisch de desbetreffende website.

Aan een authority record
• Klik op de knop Authority records in de linkermenukolom. U zoekt de betreffende authority 

record op. De steekkaart van de authority record opent zich in een nieuw scherm. 
• In de linkermenukolom klikt u op Online-toegang. U klikt op de knop Nieuw. 
• Bij Toegang klikt u op het neerwaartse pijltje. Er verschijnt een zoekbox om de algemeen 

gedefinieerde online-toegang op te zoeken. U geeft een zoekterm op. Er verschijnt een resulta-
tenlijst. Via het zijwaartse pijltje krijgt u de gegevens van de betreffende online-toegang te zien. 
Is de online-toegang nog niet algemeen gedefinieerd (domein), dan kan u een nieuwe online-
toegang algemeen definiëren via de knop Nieuw. Zie hiervoor Zie hiervoor 3.4.1 Een nieuwe 
online-toegang algemeen definiëren.

• U klikt op de naam van de online-toegang in de resultatenlijst. De naam verschijnt automatisch 
in het daartoe bestemde veld. 

• Pad en bestandsnaam
 Hier vult u dat deel van de URL in dat zich bevindt na de algemene definiëring van de domein-

naam. Bv. www.lokaal.erfgoed.be is als algemene domeinnaam gedefinieerd; html/reperto-
rium.htm is de specifieke pagina waarnaar u in de archiefsteekkaart wil verwijzen.

 Wanneer u gewoon wil verwijzen naar de homepagina van de algemeen gedefinieerde online-
toegang, dan vult u een spatie in. 

• U voegt eventueel opmerkingen toe en u klikt op Invoegen. De online-toegang bij de archief-
steekaart is nu aangemaakt. 

• Wanneer u wil controleren of de aangebrachte link werkt, moet u de steekkaart van de authority 
record eerst sluiten. Vervolgens opent u de steekkaart opnieuw. De nieuwe online-toegang ver-
schijnt dan onmiddellijk in de linkermenukolom. Wanneer u klikt op de knop Links naar andere 
databanken, zal de URL zich openen. 
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Elke organisatie, elke persoon, elke vereniging vormt zijn eigen archief. Daarnaast bewaren 
heel wat van deze organisaties, personen of verenigingen nog archieven van anderen. Om 
een overzicht te bieden van al deze archieven werd een aantal jaar geleden Archiefbank 
Vlaanderen opgericht. Archiefbank Vlaanderen is het register van privaatrechtelijke 
archieven in Vlaanderen. 

Archiefbank Vlaanderen roept alle personen en organisaties die privaatrechtelijk archief 
bewaren op om dat te registreren. Niet iedereen vindt echter even gemakkelijk zijn weg 
in Archiefbank. Deze handleiding wil daar een antwoord op bieden. Stap voor stap leggen 
we u uit hoe u archieven kan registreren. Uiteraard vraagt het beschrijven van archieven 
een specifieke benadering. Daarom belichten we in deze handleiding ook een aantal 
basisprincipes uit de archivistiek.

Steunpunt voor archiefinstellingen, bewaarbibliotheken, 
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