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“What you do in the privacy of your own repository is your business. But when you go out into the world, dress up in a
standard!”
Daniel Pitti
(als ‘final thought’ in zijn presentatie ‘Intentions and Impact of Encoded Archival Context’ op de
conferentie in Berlijn april 2007)

Samenvatting
De ontwikkelingen in automatisering en digitalisering bieden nieuwe mogelijkheden voor het
bijeenbrengen van alle beschrijvingen van documentaire bronnen ter wereld. Het web vormt de
infrastructuur voor zo’n informatiesysteem. Initiatieven om de elementen van beschrijvingen op het web
in metacatalogi doorzoekbaar en uitwisselbaar te maken en flexibel te presenteren, zijn in hoge mate
afhankelijk van standaarden. Voor archivistische beschrijvingen zijn onder andere Encoded Archival
Description (EAD) en Encoded Archival Context (EAC) ontwikkeld.
Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek (SAB) heeft het voornemen de toegangen volgens deze
standaarden digitaal beschikbaar te stellen op het web. Dit betekent dat de bestaande toegangen
retrospectief moeten worden gecodeerd volgens de beschrijvingsstandaarden. Dit onderzoek wil aan de
hand van literatuurstudie en interviews een antwoord geven op de vraag: “Hoe kan EAD/EAC in kleine
en middelgrote archiefdiensten worden toegepast bij digitalisering van toegangen, om deze op een
gestandaardiseerde wijze te kunnen presenteren?”
EAC biedt de mogelijkheid tot het delen van beschrijvingen en het combineren en aanvullen van
archivistische informatie met informatie uit bronnen buiten de archiefwereld. Een ander voordeel is de
mogelijkheid beschrijvingen van archiefvormers - los van archieven - te gebruiken als afzonderlijke
informatiebron. Gaande het onderzoek bleek dat EAD inmiddels een de facto standaard is geworden,
terwijl EAC nog in ontwikkeling is. Het is om deze reden dat EAC in het onderzoeksverslag relatief
weinig ruimte heeft gekregen.
Er zijn veel redenen om EAD te omarmen. Als archiefdiensten zich niet willen isoleren en hun
(potentiële) gebruikers willen bereiken dan zullen ze de instrumenten moeten inzetten die die gebruikers
verwachten. Het web is de plaats waar archiefinstellingen hun bezit toegankelijk moeten maken. Er is geen
alternatief voor EAD.
EAD-conversieprojecten zijn omvangrijke operaties, die forse financiële investeringen en inzet van
medewerkers vereisen.Veel factoren zijn van invloed op de methodiek, de kwaliteit en de duur van een
EAD-conversietraject. Ervaringscijfers van de conversiefasen zijn maar beperkt beschikbaar en moeilijk te
vergelijken, waardoor het vaststellen van gemiddelden moeilijk is. Uit het onderzoek blijkt dat voor de
uitvoering van een conversietraject gerekend moet worden met een tijdsinvestering van 40-60 minuten per
pagina van een toegang. Kleine en middelgrote archiefdiensten hebben in het algemeen minder
ontwikkelingskracht - kennis, personeel, financiën - dan grote instellingen. Het is geen toeval dat grote
instellingen de ‘early adopters’ waren. Hoewel er gebruikersvriendelijkere instrumenten zijn ontwikkeld en
er meer informatie en ondersteuning beschikbaar is, lijkt voor kleine en middelgrote archiefinstellingen
een in eigen huis opgezet EAD-conversietraject geen doelmatige aanpak, tenzij er sprake is van gunstige
omstandigheden zoals aanwezigheid van EAD/ISAD(G)-kennis en een adequate ICT-ondersteuning.
Aansluiting bij initiatieven zoals het project Zuid-Hollandse Collecties Digitaal zou een belangrijke
ondersteuning kunnen betekenen. Het (deels) uitbesteden van een EAD-conversie en/of het participeren
in gezamenlijke projecten is een alternatief voor een volledige ‘in-huis aanpak’.
Het online beschikbaar stellen van archieftoegangen vraagt om een andere manier van presenteren dan het
beschikbaar stellen van papieren toegangen in de studiezaal. De website, het archievenoverzicht en alle
zoekfuncties moeten voldoen aan een aantal eisen met betrekking tot functionaliteit en
gebruikersvriendelijkheid. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat er een mogelijkheid moet zijn voor
contact met een archivaris, bijvoorbeeld via chat of e-mail. Bij het uitwisselen van informatie met andere
systemen en voor het algemene begrip bij gebruikers is standaardisatie van presentatie van belang. Ook
voor de dienstverlening heeft het online aanbieden van de toegangen gevolgen. Het aantal vragen aan de
archivaris lijkt toe te nemen. Verder zal de verwachting van veel gebruikers dat het mogelijk is op afstand
(digitale) kopieën te bestellen, de archiefdienst dwingen erover na te denken of en hoe deze
dienstverlening kan worden geïmplementeerd.

Summary
The developments in automation and digitalisation, offer new possibilities for bringing together all
descriptions of documentary sources in the world. The Web forms the infrastructure for such a system.
Initiatives that make it possible to exchange and to search through the elements of descriptions in
metacatalogues on the Web, and present them in a flexible manner, are to a great extent dependent on
standards. For archival descriptions Encoded Archival Description (EAD) and Encoded Archival Context
(EAC) were developed to help make this possible.
The Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek (SAB) plans to make its finding aids available on the Web
according to these standards. This means that existing finding aids will have to be encoded retrospectively
according to these description standards. Through the use of a literature study and interviews, this thesis
seeks to answer the question: "How can EAD/EAC be applied in a standard manner to the digitalisation
of finding aids in small and medium archival institutions?”
EAC offers the possibility of sharing descriptions and combining and completing archival information
with information sources outside the archival community. Another advantage is the possibility of using
creator descriptions as a separate source of information on persons, families and organisations.
Throughout our research it appears that EAD and EAC have very different developmental stages. EAD is
now a worldwide de facto standard while EAC is still in an early stage development. For this reason EAC
receives relatively little attention in this thesis.
There are many reasons to embrace EAD. If archival institutions do not want to isolate themselves and
their (potential) users, then they will need to utilise the instruments these users expect to find. The Web is
the place where archival institutions must make their holdings accessible, at a very minimum in the form
of descriptions of files and, if feasible and efficient, by supplying scans of the original documents. There is
no alternative for EAD.
EAD conversion projects are extensive operations, which require large financial investments and
employee efforts. Many factors influence the methodology, quality and duration of an EAD-conversion
project. There are limited statistics available and it is difficult to compare the conversion stages. As a
result, determining empirical averages is not easy. The conclusion of this thesis is that for the
implementation of a conversion project a time investment of 40-60 minutes per page of a finding aid must
be taken into account. Small and medium archival institutions generally have less development strength knowledge, staff, and finances - then the larger institutions. Therefore, it is no coincidence that the early
adopters have been large institutions. Although more user-friendly instruments have been developed and
more information and support is now available, it appears to remain inefficient for small and medium
archival institutions to set up an in-house EAD implementation and conversion plan, unless there is inhouse knowledge of EAD/ISAD (G) and adequate IT support. Joining initiatives such as the project
Zuid-Hollandse Collecties Digitaal has the potential to offer this needed support. Participating in common
projects like this and/or outsourcing the EAD conversion in full or in part are effective alternatives to the
in-house approach.
Making finding aids available online requires a different manner of presentation from the paper finding
aids in the reference room. The website, the catalogue of holdings and all search options have to meet a
number of conditions to make it functional and user-friendly. One of the most important conditions is
that there is a possibility to have contact with an archivist by, for example, means of chat or e-mail. The
standardisation of presentation is important for the general understanding of finding aids by the public
and when exchanging information with other systems.
Offering online finding aids also has an impact on reference services. The number of questions received
by the archivist appears to increase. Furthermore, an expectation that it possible to order copies of
original materials increases. The archival institutions must therefore rethink whether and how this service
can be implemented.

Voorwoord
Dit onderzoeksrapport is tot stand gekomen in het kader van het afstuderen voor de opleiding Informatie
en Media aan de Hogeschool van Amsterdam met de specialisatie Archivistiek B, in samenwerking met de
Archiefschool. Als studenten van deze opleiding en als medewerkers van Stadsarchief en
Athenaeumbibliotheek (SAB) te Deventer is ons gevraagd onderzoek te doen naar de toepassing van de
beschrijvingsstandaarden EAD en EAC bij onze werkgever. In overleg met de opleiding hebben we de
opdracht ruimer geïnterpreteerd, opdat de resultaten van ons onderzoek ook bruikbaar zijn voor andere
archiefinstellingen dan Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek.
Dit onderzoeksrapport is tot stand gekomen mede dankzij de bereidwillige medewerking van velen die
werkzaam zijn in de archiefsector en die wij erkentelijk zijn voor hun tijd en aandacht: Ynze Alkema, Ivar
Bermon, Cor Bogers, Rudy Dokter, Arnoud Glaudemans, Ton Dijksterhuis, Peter Heyrman, Jack
Hofman, Peter Horsman, Jan Huizing, Jaap Kamps, Pieter Koenders, Annette Mevis, Laurens Priester,
Henny van Schie, Erhan Tuskan, Hanno de Vries, Ivo Zandhuis en Tamara van Zwol.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de volgende SAB-medewerkers. Martin Meuleman was
onmisbaar voor de conversieproeven met de Toolbox van het Nationaal Archief. Lien Grave heeft ons
met haar nauwgezette blik voor een aantal stilistische en grammaticale blunders behoed. Jan Mark
Koopmans heeft het omslag gemaakt en was onze gids in de wondere wereld van Word. Bij het maken
van de Engelse samenvatting was de hulp van Sarah Coombs onontbeerlijk.
Tot slot willen we onze praktijkbegeleider Hylle de Beer en onze docent-begeleider Maaike Lulofs hartelijk
danken voor hun motiverende steun.
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1

Inleiding

1.1

Inleiding op het onderzoek

De gedachte aan het op een of andere manier bijeenbrengen van alle documentaire bronnen ter wereld uit
alle tijden, althans de beschrijvingen ervan, op één plaats en die verzameling op zodanige wijze te
structureren, dat er sprake is van een transparant en doorzoekbaar geheel, is een gedachte die van alle
tijden is. In de literatuur komt dit thema voor in het verhaal De bibliotheek van Babel van Jorge Luis Borges
(Borges, 1998). Het behelst de memoires van de bibliothecaris van een bibliotheek die alle denkbare
boeken bevat. Is de bibliotheek van Borges een literaire fictie, de bibliotheek van Alexandrië kan gezien
worden als een eerste poging om echt tot zo’n volledige verzameling te komen. Ook meer recentelijk zijn
er pogingen gedaan, zowel in de bibliotheek- en documentatiewereld als in de archiefwereld, om een
wereldomspannend documentair informatiesysteem te bouwen. Vlak voor de eerste wereldoorlog richtten
de Belgen Paul Otlet (1868-1944) en Henri la Fontaine (1854-1943) het Mundaneum op. Hiermee wilden
zij een utopische droom verwezenlijken door het op één plaats verzamelen en ontsluiten van de
beschrijvingen van alle boeken ter wereld en van alle tijden. Beschrijvingen werden vastgelegd op kaartjes
die in een naar onderwerp ingedeeld systeem werden opgenomen. De classificatie die door Otlet werd
ontwikkeld voor de onderwerpsindeling was gebaseerd op het systeem van Dewey, de Universele
Decimale Classificatie (UDC). Deze classificatie wordt tot op de dag van vandaag gebruikt in bibliotheken
over de hele wereld. Het kaartsysteem bevatte op zeker moment 12 miljoen fiches. Nadat de Belgische
overheid haar geloof in het project had verloren, was Otlet in 1934 gedwongen het project te stoppen
(Wright, 2003).
In de archiefwereld was het Charles-Victor Langlois (1863-1929) die - zij het niet op wereldschaal, maar
voor Frankrijk - zijn droom had om een soortgelijk idee uit te voeren. Hij stelde zich voor dat van alle
inventarissen uit archiefbewaarplaatsen in Frankrijk kopieën gemaakt zouden worden om die vervolgens
op een centrale plek beschikbaar te stellen. Weliswaar waren daarmee niet alle archiefdocumenten op één
plek verzameld - dat idee had Langlois al eerder laten varen als praktisch onuitvoerbaar - maar
onderzoekers zouden tenminste nu op één plek de toegangen vinden om die documenten te kunnen
opsporen en lokaliseren: ‘een panoptische inventariskamer’, zoals Tollebeek (2001, p. 89) die noemt. Het
bleef voor Langlois bij een droom. Net als bij het Mundaneum ging het dus ook bij Langlois om het
bijeenbrengen van beschrijvingen en niet de documenten zelf. De gedachte was dat de wetenschappers die
in de kaartsystemen en inventarissen gelokaliseerde boeken en archiefstukken wilden bestuderen, daarvoor
moesten reizen naar de betreffende bibliotheek of archiefbewaarplaats.
Er is een parallel te leggen tussen deze utopische projecten en het World wide web. Het web biedt immers
een infrastructuur die grootschalige projecten zoals die van Otlet en Langlois zou kunnen faciliteren.
Worldcat1 van Online Computer Library Center, Inc (OCLC) is de metacatalogus op wereldschaal
waarvan Otlet en La Fontaine in hun tijd droomden en bevat circa 1 miljard boektitels uit 10.000
bibliotheken.
De portal ArchiveGrid2 is te beschouwen als een archiefpendant van Worldcat, waarmee in één zoekactie
meerdere archieven van meerdere instellingen doorzocht kunnen worden. Het concept van de portal
overtreft zelfs de droom van Langlois. Er is niet alleen sprake van concentratie van archieftoegangen op
één plek (een webadres), maar de verschillende archieftoegangen zijn zelfs integraal te doorzoeken en een
toenemend aantal documenten is als image op het scherm te roepen. Deze initiatieven om de elementen
van de beschrijvingen op het web in metacatalogi doorzoekbaar te maken, op een flexibele manier te
kunnen presenteren en uitwisselbaar te maken, zijn in hoge mate afhankelijk van standaarden. Voor
bibliografische beschrijvingen worden onder andere standaarden als International Standard Bibliographic
Description (ISBD) en Machine-Readable Cataloging (MARC) gebruikt. Voor archivistische
beschrijvingen zijn onder andere ontwikkeld Encoded Archival Description (EAD) en Encoded Archival
Context (EAC).
EAD en EAC zijn beide platformonafhankelijke standaarden gebaseerd op Extensible Markup Language
(XML) waarmee de structuur en de semantische aspecten van een beschrijving worden gedefinieerd.
Technisch gezien zijn EAD en EAC een ‘document type definition’ (DTD). In de DTD wordt
voorgeschreven welke elementen beschreven moeten worden en hoe deze elementen zich tot elkaar
1
2

www.worldcat.org
www.archivegrid.org
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verhouden. De EAD DTD biedt daardoor de mogelijkheid om de karakteristieke hiërarchische
samenhang in een archief te weerspiegelen in de beschrijving, door toepassing van de
meerniveaubeschrijving. EAD sluit daarmee nauw aan bij de General International Standard for Archival
Description (ISAD(G)) die eveneens op het principe van meerniveaubeschrijving is gebaseerd. ISAD(G) is
net als EAD een structuurstandaard waarin is vastgelegd welke elementen beschreven moeten worden,
maar ISAD(G) is geen technische standaard zoals EAD. Zoals EAD zich verhoudt tot ISAD(G), zo
verhoudt EAC zich tot de International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies,
Persons and Families (ISAAR(CPF)). EAC is te zien als de technische structuurstandaard die gebruik
maakt van de principes zoals die bij ISAAR(CPF) gelden.

1.2

De opdrachtgever

Het stadsarchief van Deventer is in 1999 gefuseerd met de Stads- of Athenaeumbibliotheek tot
Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek (SAB). De fusie met de Athenaeumbibliotheek heeft voor het
stadsarchief een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van de ICT-infrastructuur en aan de
automatisering van de administratieve processen. Zo werden de stand-alone PC’s vervangen door PC’s in
een netwerk. Bovendien werd op basis van MS Access een archiefbeheerssysteem ontwikkeld. Op de
website is een archievenoverzicht3 beschikbaar, waaraan ca. 200 van de in totaal 700 toegangen in PDFformaat zijn gekoppeld. Deze presentatie heeft beperkingen al was het alleen al omdat het
archievenoverzicht om technische redenen niet met de Firefox-browser kan worden bekeken, maar nog
belangrijker, de PDF-presentatie is een statische en maakt geen gebruik van zoek- en
navigatiemogelijkheden binnen de toegangen. Dat niet alle toegangen in het archievenoverzicht zijn
gelinkt, komt omdat men de kwaliteit van sommige toegangen onvoldoende vindt, of omdat men onzeker
is over de openbaarheid van archiefonderdelen. Het wereldwijd publiceren op het web acht men in deze
gevallen niet verantwoord; een papieren toegang biedt wat dat betreft kennelijk meer ‘bescherming’. Het
proces van koppelen van toegangen aan het archievenoverzicht met terugwerkende kracht, vindt op dit
moment nog steeds plaats. SAB maakt al sinds begin jaren tachtig van de vorige eeuw gebruik van de
gemeenschappelijke, geautomatiseerde catalogiseermogelijkheid van OCLC PICA. Ook de lokale
bibliotheekmodules zijn van OCLC PICA.
Het verzoek van SAB aan ons om een onderzoek te doen naar de toepassing van EAD en EAC was niet
direct ingegeven door het ‘utopisch’ verlangen om met het bezit van het stadsarchief deel uit te gaan
maken van een wereldomspannend informatiesysteem. Er lagen meer pragmatische uitgangspunten aan
het verzoek ten grondslag. Binnen SAB wordt sinds enige tijd het programma Vernieuwing
GegevensArchitectuur (VGA) uitgevoerd. Dit VGA-programma wordt uitgevoerd door de eigen ICTafdeling in combinatie met de ICT-afdeling van de moederorganisatie Saxion Hogescholen. Het
programma vindt plaats om de data-infrastructuur van SAB op orde te brengen, zodat een veelvoud aan
systemen wordt teruggebracht en de uitwisselbaarheid van data geoptimaliseerd wordt. Het project leunt
op twee belangrijke pijlers, te weten standaardisatie en interoperabiliteit. Voor de standaardisatie wil men
aansluiten bij internationale standaarden zoals EAC en EAD om daarmee drempels weg te nemen die
communicatie met (externe) informatiesystemen in de weg staan. De opslag van alle metadata - zowel van
archivalia als bibliotheekmateriaal - zal plaatsvinden in een Oracle XML-databank. Als generiek
metadataformaat wordt Qualified Dublin Core met enkele uitbreidingen ingezet. In het beleidsplan voor
VGA wordt het metadateren van toegangen volgens EAD al genoemd. Het VGA-project moet leiden tot
een flexibel, schaalbaar en toekomstvast fundament waarop bestaande diensten kunnen worden gebaseerd
en nieuwe diensten kunnen worden ontwikkeld en geïmplementeerd (Renovabitur, 2006).
Een logische volgende stap in het proces van digitale dienstverlening bestaat eruit dat de toegangen en
zoekmogelijkheden in kwantitatieve en kwalitatieve zin worden verruimd. Om dit te bereiken wil SAB de
toegangen digitaal beschikbaar gaan stellen op het web volgens de internationale standaarden EAD en
EAC. Dit betekent dat de bestaande toegangen retrospectief zullen moeten worden gecodeerd volgens
deze beschrijvingsstandaarden. De huidige presentatie van een deel van de toegangen in PDF-formaat op
het web moet dus als een overgangsfase gezien worden.
De kwaliteit van structuur en inhoud van de toegangen bij SAB is sterk wisselend. Er is sprake van zeer
omvangrijke en gedetailleerde toegangen met uitgebreide inleidingen, notenapparaten en bronnenlijsten,
naast zeer summiere plaatsingslijsten. Met name de mate van detaillering van de beschrijvingsniveaus loopt
sterk uiteen. Ook komt het voor dat er van een zelfde toegang meerdere formaten in omloop zijn (op
3
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papier en digitaal) die onderlinge tekstverschillen kennen en zelfs verschillende titels hebben, waarbij niet
altijd direct duidelijk is wat de actuele of juiste versie is. In een aantal papieren toegangen zijn correcties
aangebracht. De informatie in het archiefbeheerssysteem is niet altijd overeenkomstig de informatie in de
toegang.
Afgezien van het hierboven al genoemde VGA-project en het project waarin Word-toegangen worden
gepubliceerd op het web in PDF-formaat, is er ook sprake van andere lopende projecten die in nauwe
relatie staan met implementatie van EAD en EAC. Zo is men bij SAB enkele jaren geleden begonnen met
een project voor ompakken en vindplaatsregistratie (VPR). Dit project behelst onder andere het
toekennen van een uniek nummer (opgebouwd uit een depotnummer + volgnummer) aan een doos en de
koppeling van dat nummer in het archiefbeheerssysteem met het inventarisnummer. Dit nog niet
afgeronde project heeft tot doel om het behoud en beheer (met name toegankelijkheid en vindbaarheid)
van de materialen te verbeteren en vooral te uniformeren. Tevens is er een project, waarbij archieven en
archiefonderdelen op hun eventuele beperkte openbaarheid worden getoetst, om deze informatie in het
archiefbeheerssysteem en de toegangen op te kunnen nemen.

1.3

Probleemstelling

Omdat niet bekend is wat een dergelijk retrospectief conversietraject inhoudt qua werkzaamheden en
investeringen in tijd en middelen, heeft men ons verzocht hiervoor een onderzoek uit te voeren. De
resultaten van het onderzoek zullen bepalend zijn voor de vraag of, en zo ja, onder welke voorwaarden
SAB zal overgaan tot het op het web beschikbaar maken van de archieftoegangen volgens de EAD- en
EAC-standaarden. Dit leidde tot het formuleren van de volgende centrale onderzoeksvraag:
Hoe kan EAD/EAC in kleine en middelgrote archiefdiensten worden toegepast bij
digitalisering van toegangen, om deze op een gestandaardiseerde wijze te kunnen presenteren?
EAD/EAC-implementatie bij een archiefinstelling impliceert conversie van de bestaande toegangen.
Daarnaast zal ook het werkproces voor het creëren van nieuwe toegangen moeten worden aangepast.
Gezien de specifieke en complexe problematiek die met retrospectieve conversie gemoeid is, hebben wij
de aanpassing van het werkproces buiten beschouwing gelaten in ons onderzoek.
De categorisering ‘kleine en middelgrote archiefdiensten’ is geen officiële. Op grond van twee bronnen
(Stroeker, 2005; Leergang, z.j.) verstaan wij onder deze categorie de archiefdiensten die een personele
capaciteit hebben van maximaal 15-20 Full Time Equivalent (FTE). Aangezien de casusorganisatie SAB
het resultaat is van fusie van een bibliotheek en een gemeentelijke archiefdienst met een maximale
integratie van dienstverlening en werkzaamheden, is vergelijking van personele capaciteit met een
zelfstandige archiefdienst moeilijk. Op grond van andere kengetallen (aantal inventarissen, strekkende
meters archieven, etc.) is SAB te rekenen tot de categorie van kleine en middelgrote archiefdiensten.
Voor de opzet van ons onderzoek hebben we een aantal deelvragen opgesteld die leidend zijn geweest:
x Wat is EAD/ EAC?
x Wat zijn toegangen?
x Hoe is de actuele situatie met betrekking tot toegangen bij kleine en middelgrote archiefdiensten?
x Welke initiatieven zijn er al ontwikkeld bij kleine en middelgrote archiefdiensten?

1.4

Onderzoeksdoel en aanpak

Wij hebben ons onderzoeksdoel als volgt geformuleerd:
Het doel van het onderzoek is het opstellen van een model dat toepasbaar is voor kleine en
middelgrote archiefdiensten als instrument/handreiking/checklist bij de invoering van
EAD/EAC. Voor de opdrachtgever SAB zullen daarnaast specifieke aanbevelingen worden
gedaan.
Na een eerste globale verkenning op ons onderwerp in het najaar van 2006, hebben we ons plan van
aanpak vastgesteld. In ons aanvankelijke plan hadden we - naast literatuuronderzoek - een belangrijke
plaats ingeruimd voor in Nederland af te nemen interviews, omdat we verwachtten daaruit bruikbare
9
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informatie te kunnen krijgen over ervaringen met EAD-conversie. We plaatsten daartoe in februari 2007
een oproep op de discussielijst4 van de Vereniging voor de Documentaire InformatieVoorziening en het
Archiefwezen (DIVA) en de Nederlandse EAD-discussielijst5 om in contact te komen met instellingen
waar met EAD/EAC wordt gewerkt, geëxperimenteerd of waar er plannen voor EAD/EAC bestaan. We
ontvingen vijftien reacties. Tien daarvan hebben geleid tot interviews (zie bijlage I). Van deze interviews
leverden alleen die bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) en het Nationaal
Archief (NA) bruikbare informatie op die zicht gaf op conversie die daar was of werd uitgevoerd. De
overige interviews gaven weliswaar belangwekkende informatie over vraagstukken van ontsluiting van
archieven en het gebruik van EAD binnen die instellingen, zoals bij De Nederlandse Bank,
Gemeentearchief Rotterdam en Gemeentearchief Amsterdam, maar gegevens over EAD-conversie waren
daar niet voorhanden.
Naarmate we meer thuisraakten in ons onderwerp werd snel duidelijk dat er in Nederland geen ervaringen
waren met conversie bij kleine of middelgrote archiefdiensten van het soort en omvang van SAB. Om ons
onderzoek niet in gevaar te brengen hebben we het gebrek aan Nederlandse veldgegevens gecompenseerd
door een aanmerkelijk zwaarder accent dan gepland te leggen op met name Angelsaksische bronnen. We
realiseren ons dat daarmee onze lijst van aangehaalde en bestudeerde bronnen ongebruikelijk lang is
geworden. Instrumenten voor ons bronnenonderzoek waren de volgende licentiesites: Library,
Information Science & Technology Abstracts(LIST), Picarta, Ebsco, Academic Search, Science Direct en
daarnaast de volgende openbare sites: D-lib, Google, Encoded Archival Description List en de
Discussielijst voor de toepassing van EAD in Nederland. Tevens hebben we gedurende de periode van
ons onderzoek twee belangwekkende symposia over EAD en EAC bijgewoond in Utrecht (19 april 2007)
en Berlijn (23-26 april 2007). Alle voordrachten van de symposia zijn door ons bijgewoond (zie bijlage II).
De informatie uit de vakliteratuur, de interviews en de voordrachten in Utrecht en Berlijn zijn in ons
onderzoek verwerkt. Aanvullend hebben we enige beperkte proeven gedaan bij SAB om onze
onderzoeksresultaten een bredere basis te geven. Gaande ons onderzoek bleek dat EAD en EAC in hun
ontwikkelingsstadia zeer verschillend zijn. Terwijl EAD al bij honderden archiefinstellingen in met name
Noord-Amerika en Groot-Brittannië is geïmplementeerd en een wereldwijde de facto standaard is, is EAC
nog niet door de archiefgemeenschap aangenomen. Op slechts enkele plaatsen wordt met EAC
geëxperimenteerd. Implementatieverslagen en conversieprojecten van EAC hebben wij niet gevonden.
Het is om deze reden dat EAC in ons onderzoeksverslag een geringe ruimte heeft gekregen.

1.5

Leeswijzer en terminologie

Dit onderzoeksverslag bestaat uit drie delen. Het inleidende hoofdstuk 1 geeft achtergrondinformatie over
de vraag waarom en hoe dit onderzoek is uitgevoerd. De hoofdstukken 2 tot en met 4 bevatten
theoretische beschouwingen over toegangen en de archivistische beschrijvingsstandaarden EAD en EAC.
In hoofstuk 5 tot en met 7 zijn de onderzoeksresultaten beschreven. Deze hoofdstukken worden
afgesloten met algemene conclusies en daarnaast conclusies die specifiek voor de casusorganisatie SAB
gelden. In het slothoofdstuk 8 hebben we de conclusies en aanbevelingen die voortvloeiden uit de
verschillende hoofdstukken bijeengebracht. Dit is te lezen als de in ons onderzoeksdoel bedoelde
instrument/handreiking/checklist.
In het algemeen hebben wij archiefbegrippen in hun algemeen gangbare betekenis gebruikt. Onderstaande
vormt daarop een aanvulling of verduidelijking:
x Indien het woord archief wordt gebruikt, bedoelen we daarmee het geheel van onderling
samenhangende archiefstukken. Voor het aanduiden van de beherende (openbare) instelling
gebruiken we archiefdienst, archiefinstelling of archiefbewaarplaats.
x We hebben ervoor gekozen om - naar analogie van het Engelse ‘finding aid’, wat ruimer is dan
‘inventory’ - in het algemeen te spreken van toegang in plaats van het engere ‘inventaris’.
x (Archief)bestanddeel is een begrip dat in verschillende betekenissen in de literatuur en het
spraakgebruik voorkomt. We hebben ervoor gekozen om het te gebruiken in de betekenis zoals
ISAD(G) (2004) het definieert: “Een geordende eenheid van documenten, bij elkaar gebracht ofwel voor actueel
gebruik door de archiefvormer, dan wel in het proces van archiefordening, omdat ze betrekking hebben op een zelfde
4
5

http://www.divakoepel.nl/lijst.html
https://listserv.surfnet.nl/scripts/wa.cgi?A2=ind0702&L=EAD_NL&P=R2&I=-3
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x
x
x

x

1.6

onderwerp, activiteit of handeling”. Voor een meer algemene aanduiding van een aggregatieniveau van
beschrijven gebruiken we beschrijvingseenheid of archiefonderdeel.
Coderen hebben we gebruikt als aanduiding van de activiteit van het aanbrengen van tags in
toegangen, in plaats van het ook in de literatuur gebruikte ‘taggen’.
Letterlijke citaten zijn onvertaald en tussen dubbele aanhalingtekens geplaatst. Parafrases van
Engelse tekst zijn in het Nederlands vertaald.
Engels vakjargon is zoveel mogelijk vermeden. Bijvoorbeeld ‘database’ werd ‘databank’. Engelse
vaktermen die in de Nederlandse (vak)taal algemeen aanvaard zijn, bleven onvertaald.
Bijvoorbeeld ‘website’, ‘tag’ en ‘style sheet’.
De lijst van afkortingen is opgenomen op het uitvouwbare omslag. Alleen afkortingen die meer
dan eens voorkomen zijn opgenomen.

Samenwerking

De opzet en uitvoering van het onderzoek hebben we zodanig ingericht dat in alle fasen voor ons een
gelijkwaardige rol en een gelijke belasting gold. Een aantal activiteiten hebben we gezamenlijk uitgevoerd,
zoals het interviews afnemen en bezoeken van de symposia in Utrecht en Berlijn. Literatuuronderzoek
hebben we onderling verdeeld. Alle relevante literatuur hebben we beiden gelezen. Ook het schrijven aan
het onderzoeksverslag hebben we onderling verdeeld, waarbij we elkaars bijdragen intensief hebben
becommentarieerd. De eindredactie van het onderzoeksverslag was een volledig gezamenlijke activiteit.
We beschouwen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderzoek en dit verslag.
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2
2.1

Toegangen en standaarden
Inleiding

Toegankelijk en toegankelijkheid zijn kernbegrippen in de archiefwereld. Archiefgebruikers kunnen
immers pas onderzoek verrichten wanneer zij toegang hebben tot de archiefbescheiden die zij nodig
hebben voor hun onderzoek. Archiefterminologie (2003) kent geen lemma ‘toegankelijk’ of
‘toegankelijkheid’, maar spreekt van ‘toegankelijke staat’. Dit wordt uitgelegd als: “toestand van een archief,
archiefafdeling of archiefbestanddeel, waarin de archiefbescheiden en de gegevens in de archiefbescheiden binnen redelijke tijd
gevonden en raadpleegbaar gemaakt kunnen worden” (lemma 145).
Ook kent het begrip toegankelijkheid een archiefwettelijke context. In de Archiefwet 1995 wordt in artikel
3 aan overheidsorganen de verplichting opgelegd om hun archiefbescheiden in goede, geordende en
toegankelijke staat te brengen en te bewaren. Overigens wordt niet aangegeven wat er precies onder
‘toegankelijke staat’ moet worden verstaan. Aan het begrip toegankelijkheid zijn veel aspecten te
onderscheiden die van invloed zijn op de mate waarin en de wijze waarop de archiefgebruiker de
benodigde informatie kan vinden. Thomassen (2001b) ziet toegankelijkheid als een relatief begrip en
beschouwt de samenhang tussen de factoren gebruiker, archief en archivaris als essentieel. Hoewel
facilitaire aspecten van toegankelijkheid, zoals openingstijden en bewegwijzering niet onbelangrijk zijn, is
de intellectuele toegankelijkheid van de archiefmaterialen de kern van toegankelijkheid. Om
toegankelijkheid tot de inhoud van de materialen te realiseren, worden er instrumenten ontwikkeld die met
het verzamelbegrip ‘toegangen’ worden aangeduid. Toegankelijkheid van archieven, ongeacht of het nu
gaat om een analoge of digitale omgeving, staat of valt met een begrijpelijke structuur. Dat geldt voor de
bron zelf, maar ook voor de omgeving van de bron. Met de komst van het web is er een nogal
ongestructureerd en daardoor chaotisch aanbod van heterogene informatie op wereldschaal. Ook het
informatieaanbod van archiefinstellingen maakt hiervan deel uit. Een mogelijkheid om de toegankelijkheid
te vergroten is om op het web archieftoegangen te plaatsen. Dit gebeurt momenteel al op grote schaal
door gebruikmaking van de presentatiemodules van archiefbeheerssystemen zoals MAIS Flexis. Ook
worden images van papieren toegangen online geplaatst. Deze laatste methode maakt geen gebruik van de
mogelijkheid om de gegevens uit de toegang anders te structureren en op een gebruikersvriendelijker
manier te presenteren, zodat de gebruiker eenvoudig(er) kan zoeken en navigeren in en tussen de
toegangen. Hofman (2001) noemt een op dergelijke wijze aangeboden toegang “plat en twee-dimensionaal” (p.
54). Door de toegang in een ander technisch formaat om te zetten is het bovendien mogelijk om de
gegevens uit de toegangen uit te wisselen ten behoeve van gemeenschappelijke databanken van
archiefbeschrijvingen, zoals de portal Archives Hub. Een voorwaarde voor het realiseren van deze
mogelijkheden is dat er gebruik gemaakt wordt van datastructuurstandaarden om tot uniforme
beschrijvingen te komen.

2.2

Toegangen

Er zijn verschillende toegangsinstrumenten, maar voor de archiefgebruiker en met name voor de
wetenschappelijk onderzoeker geldt de archiefinventaris als een van de meest belangrijke. In ons
onderzoek bepalen we ons dan ook vooral tot deze vorm van toegang. De archiefinventaris is het product
van archivistisch beschrijven. ISAD(G) (2004) geeft een uitleg van wat er onder hedendaags archivistisch
beschrijven moet worden verstaan:
“het vaststellen en verklaren van de context en inhoud van archiefmateriaal ten einde de raadpleegbaarheid ervan te
bevorderen. Dit wordt bereikt door nauwkeurige en adequate representaties te maken en deze te rangschikken volgens vooraf
bepaalde modellen. Beschrijvingsprocessen kunnen tijdens of voorafgaande aan de archiefvorming beginnen en zich voortzetten
gedurende de levensloop van de archiefstukken. Deze processen maken het inrichten mogelijk van het intellectueel beheer dat
noodzakelijk is om betrouwbare, authentieke, betekenisvolle en raadpleegbare archiefbeschrijvingen te laten voortbestaan
doorheen de tijd” (p. 3).
De archiefinventaris wordt in Archiefterminologie (2003) als volgt gedefinieerd:
“Systematisch ingedeelde toegang op een archief, of in de tijd begrensd deel ervan, uitgaande van de ordening toegepast door de
archiefvormer, voorzien van een inleiding die tenminste omvat een overzicht van de geschiedenis van de archiefvormer over de
periode dat er archiefbescheiden aanwezig zijn, van taken en competentie in relatie tot andere archiefvormers, van de
archiefvorming, van de ordening, van de archiefbewerkingen en van de omvang” (lemma 135).
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Toegang wordt in Archiefterminologie (2003) gedefinieerd als een staat van beschrijvingen. Een
archiefinventaris is dus te karakteriseren als een inhoudsopgave van een archief, waaraan toegevoegd
contextinformatie over de totstandkoming van het archief. Dit laatste is van essentieel belang voor de
toegankelijkheid in de zin van interpreteerbaarheid. De inventaris kan worden gezien als een afspiegeling
van de ordening van het archief. Het archief op zijn beurt vormt doorgaans weer een afspiegeling van de
administratieve organisatie van de archiefvormer. Deze administratieve organisatie - en dus ook het
dynamische archief dat daarvan de neerslag vormt - dient primair het bedrijfsbelang. Sinds het verschijnen
van de Handleiding van Muller, Feith en Fruin (1898) geldt als uitgangspunt voor het ordenen dat de
oorspronkelijke (oude) orde van een archief, zoals deze is ontstaan in de dynamische fase, dient te worden
gerespecteerd (‘respect des fonds’). De oude orde vormt het uitgangspunt voor de samenstelling van de
archiefinventaris. Die is daarmee contextgebaseerd, want deze weerspiegelt de ontstaansgeschiedenis en
structuur van het archief en beschouwt het archief als een geheel. De inleiding op de inventaris dient om
de archiefvormer en de ontstaanscontext te beschrijven. Voor latere onderzoekers is de structurering van
een archief van belang, want dit geeft betekenis aan het archief, waardoor interpretatie van de gegevens en
een bepaald gebruik mogelijk is. Een bijzonder probleem voor de intellectuele toegankelijkheid van
archieven ontstaat op het moment van overdracht van een archief naar een archiefbewaarplaats. Het
archief wordt dan als het ware uit zijn vanzelfsprekende omgeving gehaald en wordt op een andere manier
gepresenteerd voor een andere gebruikersgroep. Ook de kennis die er was bij degenen die het archief
hebben vormgegeven en die er in de dynamische fase mee hebben gewerkt, blijft achter bij de
archiefvormer. Dit verschijnsel duidt Thomassen (2001b) aan met decontextualisering. Hierdoor gaan
doorgaans veel betekenissen verloren. Aan de andere kant betekent het opnemen van het archief in een
nieuwe omgeving dat er ook nieuwe betekenissen aan het archief worden gegeven. Naast de inventaris
worden er ten behoeve van bepaalde gebruikersgroepen nadere toegangen gemaakt, zoals klappers,
regestenlijsten, alfabetische en chronologische indexen, die tegemoet komen aan een specifieke wijze van
zoeken. Ook hiervoor heeft de Handleiding theoretische uitgangspunten geformuleerd. Bij deze nadere
toegangen is er sprake van een scheiding tussen fysieke ordening en logische beschrijving, want de nadere
toegangen hebben geen invloed op de fysieke ordening van de archiefonderdelen. Aangezien EAD zowel
voor inventarissen als voor nadere toegangen gebruikt kan worden, spreken we in het vervolg in het
algemeen van het ruimere ‘toegang’ in plaats van ‘inventaris’.
De archiefgebruiker en de toegang
Thomassen (2001b) beschouwt de archiefgebruiker als een van drie samenhangende factoren (naast
archief en archivaris) die bepalend zijn voor de toegankelijkheid van archieven. Iedere archiefgebruiker
heeft immers zijn eigen motieven, informatievaardigheden, vakkennis, betrokkenheid en verwachtingen.
Net zomin als toegankelijkheid absoluut is, is ook de gebruiker dat. DE gebruiker bestaat niet.
Archiefdiensten kunnen vele groepen van archiefgebruikers onderscheiden en elke gebruikersgroep stelt
eigen eisen. Om de toegankelijkheid af te stemmen op de verschillende gebruikersgroepen is het zaak dat
de archiefinstelling haar gebruikersgroepen definieert om categorieën van ‘modelgebruikers’ te kunnen
onderscheiden. Het gaat dan niet alleen om de actuele gebruikers maar ook om potentiële gebruikers.
Deze modelgebruikers kunnen als volgt worden gedefinieerd:
x Naar interessegebied
x Naar geraadpleegde bronnen
x Naar zoekmethoden (o.a. informatievaardigheid)
x Naar competenties
Thomassen wijst er op dat steeds vaker traditionele gebruikerspatronen en daarmee gebruikerstypologieën
worden doorbroken, als gevolg van de toenemende beschikbaarheid van online-archiefinformatie. Het
opstellen van gebruikersprofielen heeft zijns inziens dan ook maar een betrekkelijke waarde. DE gebruiker
bestaat niet, maar eigenlijk bestaat ook DE categorale modelgebruiker niet. Ook Bongenaar (2004) stelt
dat het opstellen van gebruikersprofielen “een bijna hopeloze zaak is” (p. 118), omdat categorieën elkaar niet
uitsluiten.
Het beschikbaar stellen van toegangen op het web roept vragen op over de toegankelijkheid, het gebruik
en de gebruikers. Was het in de analoge situatie zo dat archiefgebruiker en archivaris haast een één-op-één
relatie hadden, met het fenomeen van gebruikers op afstand is er feitelijk geen directe band. De studiezaal
heeft een virtuele pendant gekregen, die weliswaar het gemak biedt dat onderzoekers op afstand toegangen
kunnen raadplegen, maar waarin geen archivaris aanwezig is die kan adviseren. Veel toegangen behoeven
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verduidelijking, niet in de laatste plaats omdat er geen gestandaardiseerde beschrijving bestaat. Zelfs
binnen archiefdiensten bestaan verschillende stijlen van beschrijven.
Wubs en Huysmans (2006b) concluderen dat het zoeken op archiefwebsites moeilijk gevonden wordt en
dat het nodig is dat het informatieaanbod anders georganiseerd wordt (p. 58). Hoewel het onderzoek niet
specifiek inzoomt op het gebruik van toegangen, kan geconcludeerd worden dat de opmerkingen die voor
websites in het algemeen gelden, zeker ook gelden voor online-archieftoegangen. Meissner (1997) merkt
op dat men zich bij het EAD-project van de Minnesota Historical Society realiseerde dat de papieren
toegangen van zodanige opzet waren dat gebruikers altijd eerst een uitgebreide uitleg moesten krijgen van
de archivaris. Als men images van papieren toegangen op het web zou plaatsen, zou het gewenste doel het realiseren van een eenvoudiger toegangsmodel voor navigatie en interpretatie - niet bereikt worden.
Integendeel, men zou de onduidelijkheid alleen maar vergroten. Ook Yakel (2004) concludeert dat het
beschikbaar komen van toegangen op het web niet automatisch tot vergroting van de toegankelijkheid
leidt (p. 160). Ook zij ziet het ontbreken van de archivaris als cruciaal. Als oplossing ziet zij dat toegangen
meer gebruikersgericht zouden moeten worden ontworpen, waarbij functionaliteiten zouden moeten
worden toegevoegd die de gebruiker helpen om zelfstandig tot juiste interpretaties te komen. Yakel wordt
op dit punt bijgevallen door Hofman (2001) die stelt dat in zoek- en navigatiemechanismen meer
contextgeoriënteerde informatie zou moeten worden ingebouwd (p. 61). Sinds enige jaren zijn
Nederlandse archiefinstellingen bezig om hun toegangen als Word- of PDF-bestand op het web te
plaatsen. Dat is in het licht van bovenstaande kanttekeningen dus geen goede ontwikkeling. Dat dit toch
gebeurt, lijkt te zijn ingegeven door de gedachte dat men dan althans iets online heeft. Het lijkt duidelijk
dat archiefdiensten zich extra moeten gaan bekommeren om de vorm waarin deze bronnen worden
gepresenteerd. De afwezigheid van de archivaris stelt extra eisen aan de begrijpelijkheid. Het plaatsen van
toegangen op het web levert in het contact met de gebruikers nieuwe relaties op, waardoor deels op een
aangepaste manier gecommuniceerd moet worden. Hofman (2001) merkt in dit verband op: “de komst en
toepassing van IT dwingen tot andere denkwijzen” (p. 45).
EAD is een technische datastructuurstandaard, gebaseerd op ISAD(G), die de mogelijkheid biedt om de
gegevenselementen uit toegangen te coderen en op een flexibele manier te structureren en te presenteren.
Hiermee wordt beter aangesloten bij de informatiebehoefte van de gebruiker in een webomgeving. Het op
deze wijze beschrijven van archieven kan getypeerd worden als ‘de andere denkwijze’, die Hofman
voorstaat. Immers een toegang wordt niet langer gezien als een vanzelfsprekende eenheid, maar opgevat
als bestaande uit losse elementen die door middel van metadata worden aangeduid. Hofman (2001) duidt
dit aan als het geven van driedimensionale kenmerken aan een toegang (p. 54).
In aanvulling daarop biedt EAC - gebaseerd op ISAAR(CPF) - een oplossing om contextelementen te
kunnen coderen, om ook deze flexibel te kunnen presenteren in een digitale omgeving. Het
gestandaardiseerd coderen van elementen van een toegang biedt niet alleen de mogelijkheid van flexibele
presentaties, maar heeft ook het voordeel dat er meer specifiek kan worden gezocht binnen de
verschillende elementen (‘welke archieven zijn er zoal van postduivenverenigingen?’). Ook de
mogelijkheid om de gecodeerde elementen uit te kunnen wisselen om te worden opgenomen in
gemeenschappelijke databanken, vergroot de toegankelijkheid.
De verwachtingen ten aanzien van een gemeenschappelijke databank van toegangen op nationaal niveau
lijken in Nederland overigens klein. “Een generale inventaris van alle overgedragen archieven in Nederland bestaat niet
en zal ook nooit worden gemaakt”, schrijft Thomassen (2001a) en hij spreekt in dit verband zelfs van ‘een
fantoom’ (p. 117). Om zijn standpunt kracht bij te zetten citeert Thomassen een artikel van Horsman
(1986), waarin deze de vraag stelt: “Waarom zou je vanuit Terneuzen op een huiscomputertje in de inventaris van de
postduivenvereniging van Ro[o]deschool willen kijken?”. Op het moment dat Thomassen zijn uitspraak deed waren
er in het buitenland al gemeenschappelijke databanken van archieftoegangen. Deze maakten het weliswaar
nog niet mogelijk om alle overgedragen archieven te doorzoeken, maar wel was het al mogelijk honderden
archieven in één actie te doorzoeken. Anders dan Horsman in 1986, kunnen wij ons nu heel goed
voorstellen dat een in Terneuzen wonende biograaf van een vermaard wetenschapper uit Roodeschool en
daar postduivenliefhebber was, de inventaris van een postduivenvereniging op afstand zou willen
doornemen. Misschien dat het initiatief www.archieven.nl betekent dat ook in Nederland de tijd rijp is
voor virtuele bundeling van het aanbod van verschillende archiefdiensten. Het project Zuid-Hollandse
Collecties Digitaal (Van der Beek, 2006) zou dit beeld kunnen bevestigen.
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2.3

Standaarden

Standaarden zijn wederzijds overeengekomen afspraken waarmee een activiteit of een product
gecontroleerd kan worden en waarmee eenheid binnen een organisatie of een groep van organisaties,
binnen landen of op wereldschaal gerealiseerd kan worden. In de erfgoedsector staan zowel
archiefinstellingen, bibliotheken als musea voor de opdracht om hun bezit op een zodanige wijze te
beschrijven dat er sprake is van consistente en kwalitatief hoogwaardige bezitsbeschrijvingen. Bovendien
is het van belang dat in geval van verandering van hard- en software de bezitsbeschrijvingen
platformonafhankelijk zijn. Standaarden vormen een antwoord op deze behoeftes. Het gebruik van een
standaard betekent niet alleen maar voordelen. Met name voor instellingen die vooruitlopen op technische
ontwikkelingen kunnen standaarden belemmerend werken. Bovendien betekent het volgen van een
standaard tevens het deels opgeven van lokale autonomie. Over het algemeen worden binnen de
archiefwereld de voordelen van een beschrijvingsstandaard hoger geschat dan de bezwaren.
Het beschrijven van het bezit gebeurt aan de hand van overeengekomen (beschrijvings)standaarden. In
bibliotheken bestaan beschrijvingsstandaarden al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw. De laatste
decennia is de noodzaak tot gestandaardiseerd beschrijven binnen archiefinstellingen en musea ook
onderkend. De mogelijkheden van de computer en de uitwisseling van gegevens via het internet hebben
het belang van het uniformeren van beschrijvingen extra benadrukt. Horsman (2001) merkt in dit verband
op: “standaardisatie op inhoudelijk, archivistisch niveau is dan wel een absolute voorwaarde, anders zou de zoekmachine
appels en peren vergelijken” (p. 244). Voor een goed begrip is het van belang onderscheid te maken tussen de
verschillende soorten van standaarden.
Datastructuurstandaard
Dit type van metadatastandaard definieert de elementen waarin een beschrijving is op te delen. Zo kunnen
in het geval van een toegang elementen zijn voorgeschreven, bijvoorbeeld voor de naam van de
archiefvormer en de omvang van het archief. EAD en ISAD(G) zijn voorbeelden van een
datastructuurstandaard in de archiefwereld. EAD structureert de informatie in een toegang en geeft
daarmee betekenis aan de elementen in die toegang. Hierdoor kunnen computers verbanden leggen tussen
toegangen en de informatie in die toegangen. MARC en Categories for the Description of Works of Art
(CDWA) zijn voorbeelden van deze standaard in respectievelijk de bibliotheek- en museumwereld (Elings
& Waibel, 2007).
Data-inhoudstandaard
Deze standaard definieert de interne vorm (volgorde, syntaxis) waarin de informatie moet worden
ingevoerd. In het geval van een persoonsnaam kan dit bijvoorbeeld zijn: eerst de achternaam, dan de
voornaam en daarna de eventuele voorvoegsels. Describing Archives: A Content Standard (DACS), die
geldt als opvolger van Archives, Personal Papers, and Manuscripts (APPM), is zo’n data-inhoudstandaard.
Bibliotheken maken gebruik van de Anglo-American Cataloging Rules, 2nd ed (AACR2) en ISBD. In de
museumwereld is Cataloging Cultural Objects: A Guide to Describing Cultural Works and Their Images
(CCO) momenteel in ontwikkeling als data-inhoudstandaard (Elings, 2007).
Datawaardestandaard
Deze standaard definieert de exacte schrijfwijze van de inhoud van een element. De standaard wordt ook
wel aangeduid als authority file of thesaurus. Deze standaard maakt het mogelijk om de schrijfwijze van
namen te uniformeren en kan worden gebruikt in aanvulling op data-inhoudstandaarden. Een voorbeeld
van een dergelijke standaard is Library of Congress Subject Headings (LCSH).
Data-uitwisselingstandaard
Deze standaard maakt de uitwisseling van informatie tussen computersystemen mogelijk door zowel de
structuur van de informatie als de wijze waarop de inhoud is vastgelegd te definiëren. Dit is met name van
belang bij deelname aan gemeenschappelijke databanken. Zowel MARC als EAD en Open Archive
Initiative (OAI) zijn data-uitwisselingstandaarden die gebruikt worden zowel binnen de archiefwereld als
binnen de erfgoedsector in het algemeen.
Bovengenoemde standaarden vormen het kader voor uniformering van de bezitsbeschrijvingen bij
bibliotheken, musea en archiefinstellingen. Portals als Archives Hub, ArchiveGrid, A2A en ook het
Project Zuid-Hollandse Collecties Digitaal kunnen hun bezitsgegevens op een uniforme en transparante
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wijze presenteren en doorzoekbaar maken dankzij standaarden als EAD en EAC. Er is een tendens te
bespeuren waarbij het doorzoeken van het bezit van erfgoedinstellingen niet langer is beperkt tot de
archiefsector, laat staan tot één instelling (Vanstappen, 2002; Elings, 2007). Het gebruik van standaarden is
ook hierbij essentieel om verbanden te kunnen leggen tussen de verschillende collecties en de informatie
die daarin is opgeslagen. Om de verschillende standaarden onderling te kunnen laten communiceren
worden er ‘cross-walks’ of ‘mappings’ ontwikkeld die de overeenkomstige elementen van verschillende
beschrijvingsstandaarden met elkaar verbinden. Dergelijke ‘cross-walks’ tussen verschillende
metadatastandaarden zijn onder andere te vinden op de website van het Research Institute van The Paul J.
Getty Trust.6 Het initiatief van Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) om een nationale infrastructuur voor
het sector- en instellingsoverstijgend toegang bieden tot het cultureel erfgoed in Nederland, past volledig
binnen deze gedachte. Voor deze gemeenschappelijke toegang tot collecties maakt DEN gebruik van het
OAI-protocol om een platform-, gegevens- en leveranciersonafhankelijk aanbod van erfgoedinformatie te
kunnen aanbieden. Dublin Core geldt bij dit project als de grootste gemene deler. Het is de
metadatastandaard waarbij de meest algemene kenmerken uit verschillende standaarden in vijftien
elementen omschreven kunnen worden (Van Kersen, 2005).

2.4

Conclusie

Toegankelijkheid van archieven is een relatief begrip. Het archief zelf, de archiefgebruiker en de archivaris
worden door Thomassen in dit verband als de drie essentiële factoren aangeduid. Wij menen dat de
virtuele omgeving van het web als extra factor van toegankelijkheid aan dit drietal kan worden toegevoegd.
Er ontstaat immers een nieuwe, virtuele dimensie nu archiefgebruikers plaats- en tijdonafhankelijk gebruik
kunnen maken van de secundaire en zelfs primaire archiefbronnen. Toegankelijkheid beperkt zich niet
langer tot fysieke instellingen en fysieke documenten. Algemene eisen die gesteld kunnen worden aan
toegankelijkheid in een fysieke omgeving, gelden ook in de virtuele ‘studiezaal’: de ‘deur’ moet open zijn
op afgesproken tijdstippen, het moet helder zijn wat de gebruiker voor mogelijkheden heeft, de
bewegwijzering moet begrijpelijk zijn. De virtuele omgeving biedt echter nieuwe mogelijkheden en stelt
andere eisen. Het ontbreken van een direct contact met een archivaris vereist dat de belangrijkste bron tot
de archieven, de toegang, zodanig is opgezet dat deze in hoge mate zelfverklarend is en op een eenvoudige
wijze in zijn structurering en presentatie kan worden aangepast. Daarvoor zijn de
datastructuurstandaarden EAD en EAC op basis van respectievelijk ISAD(G) en ISAAR(CPF)
ontwikkeld. Het standaardiseren maakt uitwisseling van gegevens en samenwerking tussen
archiefinstellingen (en in ruimer verband erfgoedinstellingen) op nationaal en internationaal niveau
mogelijk, nee sterker, deze standaarden zijn een absolute voorwaarde.

6

http://www.getty.edu/research/conducting_research/standards/intrometadata/crosswalks.html
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3
3.1

Geschiedenis en ontwikkeling van EAD
Inleiding

De naam Encoded Archival Description voor een beschrijvingsstandaard voor archieftoegangen dateert
van 1995, maar daaraan vooraf is een lange ontwikkeling gegaan en ook nu nog staat de ontwikkeling niet
stil. In 2001 is een overzichtsbundel verschenen van de eindredacteuren Daniel V. Pitti en Wendy M.
Duff, waarin artikelen zijn opgenomen over de geschiedenis en de toepassing van EAD (Pitti & Duff,
2001). De paragrafen 3.2, 3.3 en 3.4 zijn grotendeels gebaseerd op de informatie uit deze bundel. In de
paragrafen 3.5 en 3.6 wordt aandacht besteed aan de technische en structurele aspecten van EAD. In §3.7
behandelen we de relatie tussen EAD en de archivistische beschrijvingsstandaard ISAD(G).

3.2

Voorgeschiedenis

Voordat archiefdiensten hun toegangen op het web aanboden waren archiefonderzoekers voor hun
oriëntatie op archivalia veelal aangewezen op collega-onderzoekers, instellingen, voetnoten en
bronvermeldingen. Deze beperking heeft men geprobeerd te verkleinen door archiefonderzoekers op
afstand instrumenten zoals aanwinsten in vakbladen en gedrukte archievenoverzichten in handen te geven
om relevante archieven gemakkelijker te kunnen identificeren. Desondanks bleef het moeilijk om een goed
overzicht van beschikbaar archiefmateriaal te krijgen. Er was een groeiende behoefte aan een
gemeenschappelijk overzicht. In de Verenigde Staten ontstonden begin jaren vijftig van de vorige eeuw
verschillende initiatieven hiertoe. In de jaren daarna kwamen de technische ontwikkelingen op gang die
het mogelijk maakten om gegevens digitaal op te slaan en beschikbaar te stellen (Ruth, 2001).
MARC en MARC AMC
Medio jaren zestig startte de Library of Congress het project ‘machine readable cataloging’. Dit project
onderzocht de mogelijkheid en wenselijkheid om bibliografische gegevens in een digitale vorm te gieten
om deze te kunnen delen met andere bibliotheken. Dit leidde tot MARC-beschrijvingen die dezelfde
elementen bevatten als de klassieke cataloguskaart, maar die - anders dan in de analoge omgeving - van
een onderscheidend etiket per element werden voorzien. Deze etiketten maakten het mogelijk dat de
computer de afzonderlijke elementen kon herkennen, zoals auteurs- en uitgeversnaam. Dit maakte het ook
mogelijk dat uitwisseling van data kon plaatsvinden tussen computers en dat gericht kon worden gezocht
naar bijvoorbeeld een auteursnaam. MARC voldeed niet goed voor archiefbeschrijvingen en er werd een
nieuwe standaard ontwikkeld, USMARC Archival and Manuscripts Control (MARC AMC). Deze zou een
passende oplossing moeten bieden voor het beschrijven van het archiefniveau. De succesvolle invoering
van MARC AMC heeft de Amerikaanse archiefwereld het belang getoond van standaarden die een breed
draagvlak kennen. Ook bij de ontwikkeling van EAD zou dat later een niet onbelangrijke factor blijken
(McCrory & Russell, 2005). Hoe succesvol MARC AMC ook was, toch kende het belangrijke beperkingen.
De beschrijvingen waren op archiefniveau en niet op het niveau van de archiefonderdelen, laat staan dat
de onderlinge verbanden tussen de archiefonderdelen konden worden uitgedrukt.
Gopher
In 1991 werd Gopher uitgebracht. Dit was een internetprotocol in het pre-webtijdperk voor het zoeken en
ophalen van tekstdocumenten. Al snel zag men mogelijkheden om archieftoegangen met Gopher
beschikbaar te stellen. Gopher maakte niet alleen raadpleging op afstand mogelijk, maar ook was het nu
voor het eerst mogelijk om binnen een of meer archieftoegangen te zoeken en kon voor het eerst de
hiërarchische samenhang tussen de archiefonderdelen worden weergegeven. Toch bleek een aantal
zoekmogelijkheden van de papieren archieftoegangen niet over te zetten naar de Gopher-omgeving, zoals
typografische aspecten die een navigatiefunctie hadden. Met name het ontbreken van hyperlinks
betekende dat het bladeren in de papieren uitvoering van de archieftoegang vaak eenvoudiger was.
World wide web en HTML
Met de komst van het World wide web rond 1992 kwam er een nieuwe grafische interface, waardoor de
bezwaren die Gopher kende, konden worden weggenomen. Het werd mogelijk om typografische aspecten
die een navigatiefunctie hadden binnen de papieren archieftoegang weer te geven in de webbrowser. Voor
de opmaak van de documenten gebruikte men Hypertext Markup Language (HTML). Met name de
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linkmogelijkheden vereenvoudigden de navigatie binnen bestanden en maakte het mogelijk om grote
toegangen te splitsen in eenheden die vanuit de inhoudopgave toegankelijk waren. Ook werd het mogelijk
om te linken naar andere webdocumenten. Ondanks deze nieuwe vorm van beschikbaar stellen van
archieftoegangen openbaarden er zich ook hier enkele beperkingen. Net zoals MARC kende ook HTML
niet de mogelijkheid om de hiërarchie in de toegang weer te geven. Een gevolg hiervan was dat HTML
elementspecifiek zoeken niet kon ondersteunen. Door deze gebreken in combinatie met het feit dat
HTML geen volledig geaccepteerde standaard was, waren er problemen met het uitwisselen en migreren
van gegevens.

3.3

Wat is EAD?

Een korte en heldere omschrijving van EAD vinden we in een recent artikel: “EAD is een standaard voor het
in XML coderen van archiefbeschrijvingen, zodat ze gemakkelijk uitgewisseld en doorzocht kunnen worden en via het web
beschikbaar kunnen worden gesteld” (Peereboom & Verhaar, 2007, p. 28).
Een uitgebreidere definitie luidt: “The EAD Document Type Definition (DTD) is a nonproprietary standard for
encoding in Standard Generalized Markup Language (SGML) or Extensible Markup Language (XML) the finding aids
(registers, inventories, indexes, etc.) used in archives, libraries, museums, and other repositories of manuscripts and primary
sources to facilitate use of their materials” (Online, z.j.) .
Op de EAD help pages wordt de volgende definitie gegeven: “EAD stands for Encoded Archival Description,
and is a non-proprietary de facto standard for the encoding of finding aids for use in a networked (online) environment”
(What, 2005).

3.4

Ontstaan

Het begin van EAD ligt in 1993 bij een project van de bibliotheek van de University of California. Doel
van dit ‘Berkeley project’ was om - onder invloed van de opkomst van het web - de wenselijkheid en
haalbaarheid te onderzoeken van een onafhankelijke coderingsstandaard voor digitale archieftoegangen,
zoals inventarissen, registers en indexen. Projectleider Daniel Pitti ontwikkelde de volgende eisen waaraan
de op te stellen coderingsstandaard zou moeten voldoen:
x de mogelijkheid om grote hoeveelheden informatie en de onderlinge relaties tussen
samenhangende informatie uit archieftoegangen te presenteren;
x de mogelijkheid om de hiërarchische samenhang tussen de beschrijvingsniveaus ook in digitale
vorm te bewaren;
x de mogelijkheid om in de presentatie de beschrijvende informatie van verschillende
beschrijvingsniveaus onderling te onderscheiden;
x de mogelijkheid om te manoeuvreren / navigeren binnen de hiërarchische informatiestructuur;
x de mogelijkheid om specifieke elementen in beschrijvingen te indexeren en op deze elementen te
kunnen zoeken (Development, 2006).
Men stelde vast dat SGML het best aan alle vijf genoemde functionele eisen kon voldoen. Ook had SGML
het voordeel dat het door een groeiend aantal softwareproducenten werd omarmd en dat het beschikbaar
was voor verschillende besturingssystemen en daarmee platformonafhankelijk. SGML is een zogenaamde
‘descriptive markup’ taal en bestaat uit een set van regels voor het definiëren en uitdrukken van de
logische structuur van documenten om daarmee software in staat te stellen gericht informatie te zoeken, te
vinden en gestructureerd te presenteren. Pitti en de zijnen besloten om een conceptbeschrijvingsstandaard op basis van SGML te ontwikkelen door een groot aantal archieftoegangen te
analyseren. Dit leidde in maart 1995 tot de eerste standaard, genaamd FindAid-DTD. Het resultaat werd
voorgelegd aan een groep van archivarissen en bibliothecarissen. Een meer precieze uitwerking moest nog
volgen. Hierna vormde zich een nieuwe groep met onder andere Pitti en een breed samengesteld team van
archivarissen en SGML-specialisten (het ‘Bentley Team’) om de ontwikkeling van de standaard te
voltooien. In juli 1995 kwam het team bijeen om samen te werken aan de productie van:
x ontwerpprincipes voor een beschrijvingsstandaard voor archieftoegangen;
x een herzien datamodel voor archieftoegangen;
x een herziene DTD voor archieftoegangen;
x richtlijnen en voorbeelden van beschrijvingen van archieftoegangen;
x een verklarend artikel over de structuur en inhoud van archieftoegangen.
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Het Bentley Team werkte verder aan de ontwikkeling van de FindAid-DTD. Daarvoor werden resultaten
van het team met regelmaat voorgelegd aan de archiefwereld ter becommentariëring. Zo kwam men onder
andere tot het inzicht dat op het meest basale niveau twee segmenten dienden te worden onderscheiden,
een segment (‘heading’) dat informatie geeft over de toegang (titel, samensteller, datum, etc.) en een
segment dat informatie geeft over het archief zelf. Naar analogie van een soortgelijke
beschrijvingsstandaard, Text Encoding Initiative (TEI) stelde het Bentley Team voor om gebruik te
maken van attributen om daarmee verfijningen te kunnen aanbrengen in de elementen. Zo kon
bijvoorbeeld een persoonsnaam nader worden gespecificeerd naar zijn functie. Ook nam het team een
aantal aannames van ISAD(G) over:
x een archieftoegang bestaat uit hiërarchisch geordende gegevens die archiefonderdelen in relatie tot
hun samenstellende delen plaatsen;
x beschrijvingen van archiefonderdelen op een lager niveau impliceren de beschrijvingen van een
hoger niveau;
x gegevens in beschrijvingen van een bepaald niveau worden niet herhaald op een lager niveau;
x beschrijvingen van het archief als geheel bevatten dezelfde elementen als beschrijvingen van
archiefonderdelen op een lager niveau.
Dit alles leidde tot een herzien model in juli 1995 dat nu de naam kreeg Encoded Archival Description.
Deze standaard werd in brede kring bekend gemaakt om daarmee de acceptatie te vergroten en de
introductie te bespoedigen. Om de standaard levensvatbaar te maken werden een ‘Tag Library’ en
toepassingsrichtlijnen opgesteld. Het team hield zich verder bezig met het vraagstuk hoe bestaande
archieftoegangen konden worden geconverteerd naar de standaard. De Society of American Archivists
(SAA) ondersteunde de promotie van de standaard en organiseerde daarvoor fora en trainingen. In 1995
werd de EAD Working Group opgericht. Deze nam de verantwoordelijkheid op zich voor ontwikkeling
van de EAD DTD, de ‘Tag Library’ en de toepassingsrichtlijnen. Op verzoek van de SAA zou de Library
of Congress het onderhoud verzorgen van de EAD DTD, een website en een discussielijst.7
In januari 1996 werd een opnieuw gereviseerde versie gepresenteerd, de alfaversie. De gemakkelijke
verkrijgbaarheid van de EAD-standaard, ‘Tag Library’ en richtlijnen bevorderden een spoedig gebruik. Dit
leverde waardevolle feedback op voor de EAD Working Group. In die tijd kwam er ook al belangstelling
uit Europa. Er werden kopieën van de EAD DTD gevraagd en men abonneerde zich op de EADdiscussielijst. Ook de alfaversie bleek in de praktijk nog niet probleemloos. Opzet was om deze problemen
in de nieuwe versie (bèta) te hebben opgelost. Tijdens een driedaagse bijeenkomst werden de basale
uitgangspunten herbevestigd en aanvullende aanpassingen werden vastgesteld. In september 1996 werd de
bètaversie vastgesteld, inclusief richtlijnen en een bèta ‘Tag Library’. De verschijning van de bètaversie en
de documentatie versterkte de interesse voor EAD binnen en buiten de Verenigde Staten. De EAD
Working Group moedigde deze interesse aan door het bieden van ondersteuning en het stimuleren van
EAD-workshops. In het najaar van 1996 kwamen de eerste websites waarmee het mogelijk was om EADarchieftoegangen te raadplegen. De EAD-discussielijst werd intensief gebruikt voor de uitwisseling van
tips, adviezen, vragen en suggesties. In november 1997 besprak de EAD Working Group reacties op de
bètaversie. Veel commentaar betrof de wens dat de standaard meer rekening zou houden met andere
archivistische datastructuren zoals MARC, ISAD(G) en de Rules for Archival Description (RAD). In
januari 1998 maakte de EAD Working Group bekend wat de voorgestelde veranderingen waren en er
werd om commentaar gevraagd. Dit leidde tot versie 1.0. In de loop van 1998 werd besloten om de
verschijning van versie 1.0 te vertragen zodat deze geschikt kon worden gemaakt voor het in opkomst
zijnde XML dat de toepassing zou vereenvoudigen. Met het verschijnen van versie 1.0 en de
geactualiseerde ‘Tag Library’ kwamen er twee speciale uitgaven van het tijdschrift The American Archivist,
volledig gewijd aan EAD. Ook versie 1.0 bleek in de praktijk nog niet perfect, wat leidde tot nieuwe
voorstellen. Resultaat was dat acht EAD-elementen werden weggelaten, om zoveel mogelijk aan te sluiten
bij ISAD(G). Er werden overigens ook enkele nieuwe elementen toegevoegd. De herziene en actuele
EAD heet ‘versie 2002’.

7

http://www.loc.gov/ead/
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3.5

Structuur

Hieronder wordt in grote lijnen ingegaan op de opzet en de karakteristiek van de EAD DTD. In de ‘Tag
Library’ (Encoded, 2002) wordt een volledige opsomming gegeven van de elementen en attributen en de
afspraken over het gebruik ervan, geïllustreerd met voorbeelden. Een volgens EAD opgemaakt bestand
begint met een XML-statement. Hierin wordt aangeven met welke versie van XML het bestand is
opgemaakt en volgens welke standaard de karakters zijn opgeslagen. EAD kent vervolgens een set van 146
geformaliseerde elementen. Deze elementen worden aangeduid met hun naam zoals deze staat vermeld in
de ‘Tag Library’ en met een tag. De tag is de verkorte technische aanduiding van een element, inclusief de
voorgeschreven XML-syntaxis. Bijvoorbeeld:
Elementnaam: Title of the unit
Tagnaam:
<unittitle>
Met de tags kunnen de verschillende onderdelen en karakteristieken van een toegang worden gemarkeerd,
volgens de hierboven geschetste methode, waarbij tags altijd in paren voorkomen met een begin- en een
eindtag die een te onderscheiden tekstdeel omvatten. Bijvoorbeeld:
<unittitle> ….. </unittitle>
De tags kunnen grofweg worden ingedeeld in drie categorieën:
A. Elementen. Elementen zijn de tags waarmee de betekenis van aspecten van de archieftoegang wordt
vastgelegd, zoals de naam van de archiefvormer.
B. Attributen. Attributen zijn de tags waarmee elementen nader verfijnd kunnen worden en waarmee aan
deze elementen bepaalde eigenschappen kunnen worden toegekend. Zo kan aan het element Component,
waarmee een beschrijvingseenheid wordt gemarkeerd, een attribuut worden toegekend dat het niveau van
de betreffende beschrijvingseenheid aangeeft, bijvoorbeeld archief, deelarchief, reeks, deelreeks,
bestanddeel, stuk. Ook op een lager niveau in de beschrijving van een bestand kunnen attributen worden
gebruikt om bijvoorbeeld de rol van een persoon uit te drukken.
C. Relaties. Onder deze categorie vallen de tags (‘wrapper elements’) die informatie markeren die louter een
structurerende functie hebben om bijvoorbeeld de hiërarchische relatie tussen de archiefonderdelen in een
archief te kunnen uitdrukken (o.a. archief, deelarchief, reeks, deelreeks, bestanddeel, stuk).
In de EAD DTD is vastgelegd in welke volgorde de verschillende elementen moeten worden opgenomen.
Zo zijn de elementen die de hoofdstructuur van EAD bepalen in een vaste volgorde geplaatst: de ‘high
level’ elementen. Ook is bepaald welke elementen in elkaar genest kunnen worden. Met dit laatste is het
mogelijk om de hiërarchische structuur van een archief in EAD tot uiting te laten komen. In de ‘Tag
Library’ (Encoded, 2002) is aangegeven welke elementen vereist zijn: <ead>, <eadheader>, <eadid>,
<filedesc>, <titlestmt>, <titleproper>, <archdesc>, <did>, <unitid>, <unittitle>. EAD kent drie
soorten van elementen die van het type high level zijn: EAD Header, Front Matter en Archival
Description.
A. EAD Header <eadheader>
In het ‘high level wrapper element’ EAD Header (tagnaam: <eadheader>) worden die kenmerken
opgenomen die betrekking hebben op de toegang zelf, onder andere de naam van de samensteller en de
datum van samenstelling. Binnen EAD Header worden vier subelementen onderscheiden, waarvan
sommige nog verder zijn onderverdeeld:
x EAD Identifier (tagnaam: <eadid>) bevat een uniek nummer. Dit element is verplicht.
x File Description (tagnaam: <filedesc>) bevat onder andere bibliografische informatie over de
toegang. Dit element is verplicht.
x Profile Description (tagnaam: <profiledesc>) bevat onder andere de taal waarin de toegang is
opgesteld. Dit element is optioneel.
x Revision Description (tagnaam: <revisiondesc>) geeft informatie over aanpassingen in de
toegang. Dit element is optioneel.
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De volgorde van de subelementen binnen EAD Header is gespecificeerd om uniformiteit te garanderen.
B. Front Matter <frontmatter>
Front Matter is een optioneel ‘wrapper element’ dat gebruikt kan worden om informatie op te nemen om
een titelpagina of inleidende tekst samen te stellen. Sinds het gebruik van style sheets om de uitvoer van
data in een bepaalde vorm te laten plaatsvinden is nut en noodzaak van Front Matter minder geworden.
Verwacht wordt dat in een volgende versie van de EAD DTD dit ‘high level’ element niet meer zal zijn
opgenomen.
C. Archival Description <archdesc>
Het ‘high level wrapper element’ Archival Description markeert de beschrijving van de archiefonderdelen.
Het gebruik en de rangschikking van elementen binnen Archival Description (tagnaam: <archdesc>) gaat
uit van de hiërarchische meerniveaubeschrijving. Hiermee wordt aangesloten bij de algemene
archivistische beschrijvingspraktijk en ISAD(G). Het eerste niveau beschrijft het archief als geheel. Het
tweede niveau beschrijft meer in detail de archiefonderdelen. Het derde niveau beschrijft nog verder in
detail binnen de eerder genoemde onderdelen en zo verder. Hierbij geldt het ISAD(G)-principe dat
informatie die op een bepaald niveau gegeven is, niet wordt herhaald op een lager niveau. Zo kunnen
maximaal twaalf niveaus worden onderscheiden, waarbij het laatste niveau het archiefstuk kan zijn.
Uiteraard is de mate van complexiteit van de structuur van een archief bepalend voor het gebruik van de
niveaus. In de hiërarchische structuur die op deze wijze ontstaat zijn de archiefonderdelen op een logische
wijze georganiseerd. De hoofdstructuur binnen het element Archival Description bestaat uit de volgende
elementen: Descriptive Identification (tagnaam: <did>), Description of Subordinate Components
(tagnaam: <dsc>) en Component (tagnaam: <c>).
Descriptive Identification <did>
Voorgeschreven is dat binnen de elementen Archival Description, Description of Subordinate
Components en Component als eerste een ‘wrapper element’ Descriptive Identification (tagnaam: <did>)
aanwezig moet zijn. Hierin wordt onder andere vastgelegd de titel en periode die het archief beslaat, de
omvang, de taal en de bewaarplaats. Dit element wordt herhaald op ieder beschrijvingsniveau, zie
hieronder <dsc> en <c>. Binnen <did> kunnen nog andere EAD-elementen worden opgenomen die
een meer gedetailleerde beschrijving geven. Het <did>- element zal vaak als kop worden weergegeven in
een toegang omdat het belangrijke oriënterende informatie biedt aan de gebruiker. Enkele belangrijke
subelementen binnen <did> zijn:
<origination> (= naam van de archiefvormer)
<unittitle>
(= titel van de beschrijvingseenheid)
<unitid>
(= uniek nummer van de beschrijvingseenheid)
<unitdate>
(= periode van archiefvorming)
<repository> (= naam van de archiefbewaarplaats)
<physdesc>
(= omvang, afmetingen en vorm van de beschrijvingseenheid)
<abstract>
(= korte typering van de beschrijvingseenheid)
Description of Subordinate Components <dsc>
Dit element is een ‘wrapper element’ dat informatie markeert over de hiërarchische groepering van de
beschreven materialen. Onderliggende archiefonderdelen kunnen worden weergegeven in verschillende
vormen en beschrijvende niveaus, die worden geïdentificeerd door het vereiste TYPE attribuut. Met
bijvoorbeeld ‘analyticover’ wordt een overzichtsbeschrijving van reeks en subreeks geïdentificeerd, wat
gevolgd kan worden door een tweede <dsc> met het TYPE attribuut ‘in-depth’ zodat een meer
gedetailleerde lijst met de inhoud van de materialen volgt, inclusief informatie over dozen. Het TYPE
attribuut ‘combined’ wordt gebruikt als de beschrijving van een reeks direct wordt gevolgd door een lijst
met de inhoud van die reeks. Het TYPE attribuut ‘othertype’ is voor modellen die niet aansluiten bij
bovengenoemde formats, in welk geval ‘othertype’ gebruikt kan worden om een bepaald presentatiemodel
te specificeren. De elementen binnen het <archdesc> niveau worden herhaald op de eventuele lagere
niveaus binnen <dsc> en informatie wordt daarmee doorgegeven van een hoger naar een lager niveau.
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Component <c>
Dit is een ‘wrapper element’ dat binnen het element Description of Subordinate Components en vaak
binnen een ander Component-element een beschrijvingseenheid onderscheidt. Het element Component
(tagnaam: <c>) geeft informatie over de inhoud, context en omvang van de betreffende
beschrijvingseenheid. Archiefonderdelen kunnen worden onderverdeeld in kleinere eenheden om
uiteindelijk te eindigen bij het laagste niveau. Een beschrijvingseenheid kan worden gemarkeerd met een
ongenummerd Component element <c> of een genummerd <c01>, <c02>, c03>, etc. De genummerde
elementen <c01> tot <c12> maken het mogelijk door middel van nesting 12 niveaus van
archiefonderdelen te onderscheiden. Het attribuut LEVEL wordt bij het Component-element gebruikt om
het beschrijvende karakter van een beschrijvingseenheid te identificeren: deelarchief, reeks, subreeks,
dossier, archiefstuk. Het vaststellen van het LEVEL attribuut voor de hoogste <c> wordt aanbevolen, op
lager niveau kan het gebruikt worden als het zinvol is. De elementen binnen het <archdesc>-niveau
worden herhaald op de eventuele lagere niveaus binnen <c> en informatie wordt daarmee doorgegeven
van een hoger naar een lager niveau. Hieronder is een vereenvoudigd voorbeeld opgenomen van het
gedeelte van een met EAD gecodeerde toegang die betrekking heeft op het ‘high level’ element Archival
Description <archdesc>. Met <c01>, <c02> en <c03> worden de respectievelijke niveaus aangegeven.
Het laagste niveau betreft de kleinste eenheid: het archiefstuk.
Archief
<archdesc>

Archiefonderdeel
<C01>

Archiefonderdeel

<C02>

Archiefonderdeel
<C01>

Archiefonderdeel
<C02>

Archiefonderdeel
<C02>

Stuk
<C03>
Stuk
<C03>
Structuur van de toegang, waarbij genummerde <c>-elementen de hiërarchie aangeven

3.6

Relatie met ISAD(G)

De aanzet tot ISAD(G) is genomen door het International Council on Archives (ICA) met de instelling in
1988 van de Commission on Descriptive Standards. Er werd in de Verenigde Staten en Canada namelijk
een gebrek aan consistentie gesignaleerd bij de praktijk van archiefbeschrijving. Het was vooral door het
toenemend gebruik van computers in netwerken dat een beschrijvingsstandaard node werd gemist. Juist
automatisering vereist consistentie en eenheid bij de vastlegging van beschrijvingselementen. Ook zou
standaardisering eenvoudiger relaties kunnen leggen tussen (deel)archieven en archiefonderdelen
onderling. In de Nederlandse vertaling van ISAD(G) wordt in de inleiding het volgende aangegeven over
de bedoeling van de standaard:
x consistente, geschikte en voor zich sprekende beschrijvingen;
x het eenvoudig kunnen terugvinden en uitwisselen van informatie over archiefmateriaal;
x het delen van ‘authority data’;
x integratie van beschrijvingen uit verschillende instellingen in een gemeenschappelijk
informatiesysteem.
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In 1992 werd de eerste conceptstandaard gepresenteerd onder de naam ‘Madrid draft of the ISAD(G):
General International Standard Archival Description’. Deze conceptversie van ISAD(G) werd wereldwijd
verspreid voor becommentariëring. De commentaren werden in 1993 verwerkt in een aanpassing van het
concept. Het resultaat werd door ICA uitgegeven in 1994 onder de titel ‘ISAD(G): General International
Standard Archival Description’. In 1997 werden de voorbereidingen getroffen om een herziening te
realiseren. De ICA-leden werd gevraagd om commentaar te leveren. Dit leidde tot een concept tweede
editie van de ISAD(G) in 1998. De presentatie van de definitieve tweede editie vond plaats in 2000. Er
kwam een vertaling in het Frans, Italiaans, Spaans en Portugees. De Nederlandse vertaling van ISAD(G) is
gebaseerd op de tweede editie en is van 2004.
ISAD(G) is een standaard die algemene richtlijnen geeft voor het maken van archivistische beschrijvingen
en het structureren van de vastgelegde gegevens, ongeacht de vorm van het archiefmateriaal. Met
archivistisch beschrijven wordt bedoeld het vaststellen en verklaren van de context en de inhoud van
archiefmateriaal door het identificeren en vastleggen van gegevenselementen. ISAD(G) is niet van
toepassing op materialen zoals zegels, geluidsopnamen of kaarten. De betekenis van de elementen is vrij
algemeen, maar met voldoende detail om de aard van de elementinhoud te identificeren. Een essentieel
uitgangspunt is het beginsel dat het archivistisch beschrijven verloopt van algemeen naar bijzonder. De
basis hiervoor komt men ook al tegen in Muller, Feith en Fruin (1898) en is het praktische gevolg van het
‘respect des fonds’. Thomassen (2001a) merkt in dit verband op: “Het ISAD-model is (overdreven gezegd) het
model van de Handleiding geschikt gemaakt voor een digitale omgeving” (p. 123).
Door Fox (2001) wordt de praktijk van meerniveaubeschrijving, zoals zowel ISAD(G) als EAD die
kennen, samengevat in de volgende principes:
x werk van ruim naar specifiek;
x maak koppelingen tussen de beschrijvingen;
x beperk de beschrijving van een archiefonderdeel tot de voor dat onderdeel specifieke informatie;
x vermijd herhaling van informatie op een lager niveau als die al is opgenomen op een hoger
niveau.
Op basis van de in de inleiding op de Nederlandse vertaling genoemde uitgangspunten wordt hieronder
een typering gegeven van de structuur en functie van ISAD(G). De volgende componenten kunnen
onderscheiden worden binnen ISAD(G):
x de naam van het beschrijvingselement waarop de richtlijn betrekking heeft;
x een beschrijving van het doel van het betreffende beschrijvingselement;
x een beschrijving van de regels die voor het beschrijvingselement van toepassing zijn;
x voorbeelden die de toepassing verduidelijken.
Er is sprake van 26 vastgestelde en gedefinieerde beschrijvingselementen die in combinatie met elkaar een
archiefonderdeel beschrijven. De beschrijvingselementen zijn geclusterd in de volgende zeven rubrieken:
x Identificatie (bevat o.a. titel, periode van ontstaan, niveau van beschrijving, omvang).
x Context (bevat elementen die informatie geven over de oorsprong en bewaring van de eenheid).
x Inhoud en structuur (bevat elementen die onderwerp en ordening beschrijven).
x Voorwaarden voor raadpleging en gebruik (bevat o.a. fysieke of juridische beperkingen).
x Verwant materiaal (bevat o.a. verblijfplaats van originelen of kopieën).
x Aantekeningen (bevat informatie die niet elders kan worden ondergebracht).
x Beschrijvingsbeheer (bevat informatie over de beschrijving).
In verband met de internationale uitwisseling van archiefbeschrijvingen schrijft ISAD(G) het verplicht
gebruik van de volgende beschrijvingselementen voor: referentie(s), titel, archiefvormer, datering, omvang
van de beschrijvingseenheid, beschrijvingsniveau. De overige beschrijvingselementen zijn optioneel.
ISAD(G) is net als EAD een datastructuurstandaard. Ze delen een paar belangrijke karakteristieken:
x beide definiëren fundamentele beschrijvende elementen (hoewel EAD gedetailleerder is);
x beide definiëren ze ook de hiërarchische structuur die de relaties tussen de delen en het geheel
weergeeft. Ze gaan beide uit van meerniveaubeschrijvingen;
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x
x
x

er is een impliciete aanname dat alle elementen op alle niveaus van de beschrijving van toepassing
zijn;
er wordt uitgegaan van een set van beschrijvende elementen die een goede beschrijving geven van
een archief of een archiefonderdeel en die van belang is voor internationale uitwisseling;
beide standaarden hebben gemeen dat ze niet stringent zijn ten aanzien van de inhoud van
elementen, zoals in het geval van namen waarbij een externe inhoudsstandaard vereist kan zijn.

De overeenkomsten tussen ISAD(G) en EAD zijn niet toevallig. De compatibiliteit met ISAD(G) was een
doel van EAD vanaf het begin. Dat bleek al uit de opname van de ISAD(G)-expert Michael Fox in de
groep die de alfaversie van EAD ontwikkelde. De jongste versie van EAD bevat een aantal aanpassingen
om tegemoet te komen aan het doel van volledige compatibiliteit. EAD is te zien als een concrete
toepassing van de vastgelegde principes van ISAD(G). De twee standaarden zijn als complementair ten
opzichte van elkaar te zien, zoals Goulet en Maftei (2005) schrijven. Ze zouden een vereniging van de
twee standaarden wensen (p. 42). De relatie tussen EAD en ISAD(G) blijkt ook uit het feit dat er in de
‘Tag Library’ als appendix A ‘cross walks’ bestaan waarmee informatie uit EAD-velden kan worden
verbonden met de overeenkomstige ISAD(G)-velden.
Er zijn ook verschillen tussen de twee standaarden. ISAD(G) is bedoeld om te worden toegepast in zowel
een analoge als een digitale omgeving. EAD is primair bedoeld als een dataformaat voor digitale codering
van toegangen. Hoewel ISAD(G) een model is voor meerniveaubeschrijving en een element bevat waarin
het niveau van het te beschrijven archiefonderdeel kan worden opgenomen, heeft het geen voorziening
om de verschillende beschrijvingen met elkaar te verbinden tot een samenhangend geheel. In EAD is dit
wel aan te geven met behulp van de specifieke mogelijkheid van XML om te ‘nesten’. Tenslotte verschilt
EAD van ISAD(G) in dat opzicht dat de eerste behalve een datastructuurstandaard ook een
communicatiestandaard is.

3.7

Conclusie

Standaarden als ISAD(G) en EAD zijn onder druk van de automatisering en in het bijzonder het web tot
stand gekomen. Hun wordingsgeschiedenis kent vele stadia, waarvan de resultaten in steeds ruimere kring
werden verspreid. Naarmate er meer voorstellen voor aanpassingen vanuit de praktijk werden aangedragen
en verwerkt, werden de beide standaarden bruikbare normen die rekening hielden met de verschillende
beschrijvingspraktijken in de internationale archiefwereld. De acceptatie van de beide standaarden als de
facto standaard volgde daarop spoedig. De implementatie van EAD bij grote instellingen als de Library of
Congress, The National Archives, Archives Nationales en honderden andere archiefinstellingen
wereldwijd, heeft de status van EAD bevestigd. Inmiddels hebben de datastructuurstandaarden ISAD(G)
en EAD hun plaats gevonden en worden ze gezien als de conditio sine qua non voor het online
presenteren van archiefbeschrijvingen. Dat de standaarden nog zo weinig worden toegepast in
Nederlandse archiefbewaarplaatsen kan worden verklaard uit het feit dat een conversie van bestaande
toegangen naar het EAD-formaat grote projecten zijn, waaraan om redenen van capaciteit en gebrek aan
middelen geen prioriteit wordt gegeven.
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4
4.1

Geschiedenis en ontwikkeling van EAC
Inleiding

In dit hoofdstuk behandelen we de theorie van Encoded Archival Context (EAC). Eerst zullen we ingaan
op het belang van contextinformatie voor het beschrijven en interpreteren van archieven in het algemeen.
Daarna volgt een beschrijving van het ontstaan en de ontwikkeling van EAC. In §4.5 beschrijven we de
structuur van de standaard en geven de kenmerken. Vervolgens bespreken we de relatie met ISAAR(CPF)
en worden enkele EAC-projecten beschreven. Tot slot wordt vooruitgekeken naar de toekomst van EAC.

4.2

Voorgeschiedenis

Het begrip context of contextinformatie is binnen de archivistiek pas enkele tientallen jaren in gebruik.
Voor die tijd werd het niet als zodanig benoemd, maar het is desondanks al lange tijd een sleutelbegrip
voor archivarissen (Hofman, 2000). De relatie tussen archiefbescheiden en de omgeving waarin ze zijn
ontstaan, is van groot belang bij het opsporen en het interpreteren van archieven en archiefbescheiden. Ze
kunnen niet volledig worden begrepen zonder dat bekend is in welke omgeving de stukken zijn
gegenereerd en in welke omstandigheden ze zijn ontstaan. Bij het beschrijven van archieven is een
belangrijke plek ingeruimd voor de beschrijving van de achtergrond van het archief en de archiefvormer.
De groeiende hoeveelheid documenten en de opkomst van automatisering en digitalisering hebben ervoor
gezorgd dat het accent in de beschrijving van archieven verschoof van documenten naar functies en als
gevolg daarvan van het archief naar zijn context (Thomassen 2000, p. 16). In de moderne archivistiek is
daarom steeds meer nadruk op contextinformatie komen te liggen. Dat blijkt ook uit het feit dat het
begrip in het Nederlandse archiefrecht met name wordt genoemd. In de Archiefwet 1995 wordt in artikel
3 aan overheidsorganen de verplichting opgelegd om hun archiefbescheiden in goede, geordende en
toegankelijke staat te brengen en te bewaren. In artikel 2 van de regeling ‘Geordende en toegankelijke staat
archiefbescheiden’ wordt benadrukt dat voor de toegankelijkheid van archiefbescheiden de
contextinformatie essentieel is. Context raakt in dit geval aan de samenhang met het werkproces
waarbinnen het document een rol gespeeld heeft en de samenhang met andere ontvangen of opgemaakte
archiefbescheiden.
Szary (2005) benadrukt dat het verzamelen van contextinformatie lange tijd voornamelijk een zaak van
historici en andere onderzoekers is geweest. Voor hun onderzoek hebben ze kennis nodig om betekenis
toe te kennen aan de archiefbescheiden die ze bestuderen. Onderzoekers bekijken secundaire bronnen,
verwante primaire bronnen en contemporaine documentatie om een beeld te construeren van de
omgeving waarin de mensen en gebeurtenissen uit hun onderzoeksgebied zich bevonden. Ook de
archivaris speelt een rol bij het verkrijgen van contextinformatie; met zijn deskundigheid kan hij
onderzoekers helpen meer inzicht te krijgen in de archiefbescheiden. De achtergrondinformatie kan
gebruikt worden in de onderzoekspublicatie, waarna deze kan worden overgenomen of juist bekritiseerd
kan worden door andere onderzoekers. Dit noemt Szary selectief gebruikte informatie. Daartegenover zet
hij uitgebreidere en algemeen bruikbare contextinformatie die in het algemeen alleen wordt toegepast in
naslagwerken, zoals biografische woordenboeken, encyclopedieën, almanakken, registers en dergelijke. Hij
pleit ervoor contextinformatie op een gestructureerde en gestandaardiseerde manier vast te leggen.
Traditioneel bevat een archiefbeschrijving vaak veel contextinformatie, maar deze is meestal verstopt in
lange verhalende passages, waardoor het niet mogelijk is er gestructureerd in te zoeken. In de gevallen dat
contextinformatie gestructureerd is vastgelegd, is dat meestal alleen in de vorm van een ontsluitingsterm
die verwijst naar het onderwerp van de archiefbescheiden. Szary noemt dit een bibliografische benadering
van archivistisch beschrijven.
Deze bibliografische benadering is in de Verenigde Staten versterkt door de manier waarop standaarden
en systemen zich hebben ontwikkeld in de afgelopen twintig jaar. De ontwikkeling van MARC AMC en de
verschijning van APPM, recentelijk herzien als DACS, zijn leidende ontwikkelingen geweest in het
vestigen van structuur- en inhoudsstandaarden voor archivistisch beschrijven. Veel van de ontwikkelingen
rond standaarden, waaronder EAD, zijn gestimuleerd door de pogingen om automatisering te gebruiken
om beschrijving en toegang te ondersteunen. Al deze standaarden hebben zich primair gericht op de
bibliografische beschrijving van archiefmaterialen. Volgens Szary is dit deels toe te schrijven aan het
gebruik van succesvolle bibliotheekmodellen voor beschrijvingsstandaarden. Minstens zo belangrijk vindt
hij echter het gebrek aan expliciete erkenning van de interactie tussen bibliografische informatie en
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contextinformatie in de traditionele beschrijvingspraktijk. Die interactie vond in het algemeen plaats als
onderdeel van de voorbereiding van de onderzoeker zoals boven beschreven, door interactie met de
archivaris of door bestudering van een archieftoegang. Dat laatste betekende vaak dat men lange stukken
verhalende tekst of chronologische lijsten moest bestuderen die iets vertelden over de archiefvormer en de
ontstaanscontext. Geen van deze methoden was uitdrukkelijk genoeg beschreven om ze te kunnen
inpassen in geautomatiseerde systemen. Een opvallende uitzondering in deze trend was de Australische
archiefpraktijk, die uitdrukkelijk de waarde en noodzaak van het onderscheid tussen bibliografische en
contextinformatie heeft onderkend. Afzonderlijke, maar aan elkaar gekoppelde beschrijvingen van
archieven en van hun vormers maken een veel rijkere en krachtigere informatiearchitectuur mogelijk.
Szary pleit er dan ook voor de bijdragen van de Australische collega’s mee te nemen in de discussie over
de ontwikkelingen in beschrijving van contextinformatie in archieven. De denkwijzen over context
hebben geleid tot verschillende interpretaties van het begrip context in de archivistiek. Wat alle
benaderingen gemeen hebben is dat de nadruk wordt gelegd op de beschrijving van de functies van een
archiefvormer (‘functionele context’) en op de organisatorische context.
Een van de vroege pogingen om contextinformatie in een gestandaardiseerde vorm toe te passen, bestond
uit het overnemen van het gebruik van geautoriseerde beschrijvingen in de bibliotheekwereld. Hoewel een
standaard als MARC een aantal velden bevat voor het vastleggen van contextinformatie, is het primaire
doel het creëren en gebruiken van ontsluitingstermen, zodat die op een consistente manier gebruikt
kunnen worden in bibliografische beschrijvingen. De toevoeging van contextinformatie in dergelijke
beschrijvingen was bedoeld om catalogiseerders te helpen bij de keuze van de ontsluitingsterm. Het
toepassen van geautoriseerde beschrijvingen in een archivistische omgeving vraagt om uitgebreidere
informatie. Dit omvat niet alleen de bibliografische beschrijving van de materialen zelf, maar ook het
vastleggen van het web van relaties tussen archiefvormers, functies, onderwerpen en materialen. Dit
vormde altijd al een belangrijk onderdeel van archivistisch beschrijven, maar nooit voldoende
uitgesproken om het bouwen van informatiesystemen op een gestandaardiseerde en effectieve manier te
ondersteunen. De aanname van ISAAR(CPF) en de ontwikkeling van EAC dragen bij aan een meer
contextgerichte manier van beschrijven.
Waar de meeste auteurs het over eens zijn, is het belang van standaardisatie en de noodzaak om aparte maar onderling te koppelen - beschrijvingen te maken van archiefvormers en archief(bescheiden).
Pitti (2004) geeft een aantal mogelijke voordelen van het afzonderlijk beschrijven in ‘Creator Description’:
x het kunnen delen en aanvullen van beschrijvingen door verschillende archiefdiensten om kosten
en werk te besparen;
x het combineren en aanvullen van archivistische informatie met informatie uit bronnen buiten de
archiefwereld;
x het met een semantische en gestructureerde standaard accurate beschrijvingen van archiefvormers
te maken, om toegang tot archiefbescheiden en beschrijving ervan te vergemakkelijken;
x het door middel van een standaard identificeren met een unieke naam of uniek kenmerk van
archiefvormers en vastleggen van alle gebruikte namen;
x het door middel van een standaard kenmerken van archiefvormers vastleggen;
x het door middel van een standaard bouwen van regionale, nationale, internationale en
institutionele bibliografische en historische databanken;
x het gebruik van beschrijvingen van archiefvormers - los van archieven - als afzonderlijke
informatiebron voor gebruikers die informatie over personen, families en organisaties zoeken;
x het door middel van nieuwe technologieën archiefdiensten in staat stellen archivalia efficiënter te
beschrijven en te beheren dan in een ‘papieren omgeving’ mogelijk is.
Szary (2005) noemt naast enkele van al door Pitti genoemde voordelen nog de volgende:
x het onderhouden van informatie op één plaats over archiefvormers waarvan meerdere archieven
zijn beschreven. Op deze wijze is de contextinformatie altijd up-to-date;
x het effectief beschrijven van de organisatorische complexiteit en ontwikkelingen van
archiefvormers en relaties. Bij contextinformatie is er op die manier altijd duidelijkheid over de
relaties en niveaus, welk soort archief of deelarchief ook wordt geraadpleegd.
Zowel Pitti (2004) als Szary (2005) geven aan dat archivarissen hebben gekeken naar het maken van
normbeschrijvingen in de bibliotheekwereld, maar veel verder willen gaan in het uitwerken van het
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concept. In een ander opzicht gaan beide auteurs ons inziens veel minder ver dan in de bibliotheekwereld:
in de literatuur wordt namelijk nergens gesproken over de noodzaak van het op één plaats verzamelen en
beheren van de normbeschrijvingen. Het vormen van een centrale databank lijkt een logische stap, die
wellicht nadere uitwerking behoeft. Een interessant initiatief dat misschien een stap in de richting van
gezamenlijke toegang kan vormen is de XML-standaard Encoded Archival Guide (EAG), waarmee
beschrijvingen kunnen worden gemaakt van het bezit van archieven op het hoogste beschrijvingsniveau.
Zoals ISAD(G) aan de basis ligt van EAD, zo ligt de International Standard for Institutions with Archival
Holdings (ISIAH), een door ICA nog verder te ontwikkelen standaard, aan de basis van EAG. ICA EAG
is ontwikkeld voor het project Censo Guía de Archivos de España e Iberoamérica. Dat is een gids van
instituten die archivalia in beheer hebben die betrekking hebben op Spanje en Latijns-Amerika.
Een belangrijk aspect van EAC is de mogelijkheid om relaties van de archiefvormer met andere
archiefvormers, met bibliografische bronnen en met functies vast te leggen. Thurman (2005) merkt hierbij
op dat de structuur van het internet met al zijn gekoppelde verwijzingen zeer geschikt is om deze relaties
vast te leggen en te tonen. Naast beschrijvingen van de archieven zelf (in EAD) en de archiefvormers (in
EAC) is er behoefte aan de mogelijkheid tot het beschrijven van functies. Er zijn al enkele pogingen
geweest om een internationale standaard hiervoor op te zetten: als archivistische beschrijvingsstandaard
(International Standard for Description of Functions/ISDF - of International Standard for the description
of Archival Functions/ISAF) en als XML-schema (Encoded Archival Functions/EAF). Tot nu toe zijn er
nog geen concrete resultaten geboekt.

4.3

Wat is EAC?

Pitti (2004, p. 32) omschrijft deze - nog niet vastgestelde - standaard als volgt: “Encoded Archival Description
(EAC) is an ongoing initiative within the international community to design and implement a prototype standard based on
Extensible Markup Language (XML) for encoding descriptors of record creators”. Hij merkt daarbij op dat de
beschrijving van archiefvormers een essentieel onderdeel is van het behoud van de documentaire neerslag
van menselijke activiteiten. Naast de redenen om afzonderlijke beschrijvingen van archiefvormers te
maken, die zijn genoemd in de voorgaande paragraaf, legt hij uit waarom hij vindt dat juist archivarissen
dit soort beschrijvingen moeten maken. Zij zijn de beheerders van de primaire bronnen voor biografisch
en historisch onderzoek. Ze hebben bovendien de middelen en ook de professionele verantwoordelijkheid
om beschrijvingen te maken die de complexiteit van de relaties tussen archiefvormers, functies en de
archieven tot uiting brengen. De ontwikkeling van EAC vindt plaats in samenhang met verwante
initiatieven binnen de archiefwereld. EAC is bedoeld als een aanvullende standaard bij EAD, die de
archiefwereld moet voorzien van een structuur voor het maken, onderhouden en publiceren van
beschrijvingen van archiefvormers.

4.4

Ontstaan

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw werd binnen de archiefwereld gesproken over de noodzaak
van een standaardstructuur voor het vastleggen en uitwisselen van informatie met betrekking tot
archiefvormers. In 1998 namen Wendy Duff (Universiteit van Toronto) en Richard Szary (Yale
University) het initiatief voor de ontwikkeling van een dergelijke standaard. Met hulp van Daniel Pitti en
subsidie van de Digital Library Federation organiseerden zij in 1999 een bijeenkomst. Het jaar daarop
werd met subsidie van de Gladys Krieble Delmas Foundation een sterker fundament verzekerd. In maart
2001 kwam een groep archivarissen bijeen in Toronto, Canada, om een model op te zetten en om een
strategie te bepalen voor het implementeren en testen. Hier werd een aantal uitgangspunten voor het
ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van een presentatiemodel en communicatiestructuur voor
archivistische contextinformatie vastgelegd in de zogenoemde Toronto Tenets. Naast enkele algemene
opmerkingen over het belang van contextinformatie en de afzonderlijke beschrijving van archiefvormers,
wordt in dit document het doel omschreven waaraan EAC moet voldoen. De naam EAC wordt dan nog
niet gebruikt; de te ontwikkelen standaard wordt aangeduid met de term ‘model’. De groep noemde het
model uiteindelijk ‘Encoded Archival Context’ (EAC) om het belang binnen archivistische beschrijvingen
en de relatie met de EAD-standaard te benadrukken. Als algemeen uitgangspunt wordt gesteld dat de
creatie en het standaardiseren van ontsluitingstermen een mogelijkheid is die in het model aanwezig zal
zijn, maar dat het primaire doel het standaardiseren van beschrijvingen van archiefvormers is. Dit moet op
zodanige wijze gebeuren dat ze kunnen worden gevonden en weergegeven in een digitale omgeving, dat ze
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aan elkaar gekoppeld kunnen worden om de relaties tussen archiefvormers duidelijk te maken en dat ze
kunnen worden gekoppeld aan beschrijvingen van archieven.
De overige uitgangspunten zijn hieronder verkort en vrij vertaald opgenomen:
Definities en gebruik
1. Archivistische contextinformatie bestaat uit informatie die de omstandigheden beschrijft waaronder
archieven zijn ontstaan en gebruikt. Deze context houdt ook in de identificatie en kenmerken van de
personen, organisaties en families die de records hebben gecreëerd, gebruikt of er onderwerp van zijn,
evenals de relaties daartussen.
2. Contextinformatie bestaat uit metadata die entiteiten beschrijft die deel uitmaken van de omgeving
waarin informatiebronnen (met name archiefbescheiden) hebben bestaan.
3. Het rechtstreeks vastleggen van contextinformatie in archivistische informatiesystemen ondersteunt een
complete beschrijving en een compleet begrip van archiefbescheiden en ondersteunt tevens het
terugvinden van deze archiefbescheiden door tijd en onderwerpen heen.
4. Contextinformatie kan ook waarde hebben als onafhankelijke informatiebron, afzonderlijk van zijn
gebruik als ondersteuning bij beschrijving, terugvinden en interpretatie van archiefbescheiden.
5. Het model is ook bedoeld om de uitwisseling en het delen van contextinformatie mogelijk te maken.
Structuur en inhoud
6. Contextinformatie was traditioneel gezien ingebed in catalogusbeschrijvingen, toegangen en andere
archiefbeschrijvingsinstrumenten. Dit model kan worden gebruikt als een onderdeel van bestaande
beschrijvingsmethoden die de contextinformatie volledig integreren in beschrijvingsproducten, maar ook
als een onafhankelijk systeem dat is verbonden met beschrijvingssystemen en –producten.
7. Elk geval van contextinformatie beschrijft een enkele entiteit.
8. Het model verstrekt een raamwerk waarin de volle omvang en diepte van contextinformatie kan worden
vastgelegd en geeft een minimum aan elementen aan om een eenheid te beschrijven, maar laat
aanbevelingen voor goed gebruik van andere elementen over aan toepassingsrichtlijnen die moeten
worden ontwikkeld voor specifieke implementaties.
9. Het model definieert een groot aantal elementen die worden gebruikt om eenheden te beschrijven en de
structuur van de onderlinge relaties tussen die elementen aan te geven. Deze elementen en structuur
ondersteunen de identificatie, navigatie en presentatie van contextinformatie en koppelen die informatie
aan archivistische beschrijvingen, in het bijzonder die beschrijvingen die zijn gecodeerd met behulp van
EAD, MARC en soortgelijke standaarden.
10. Het model ondersteunt het koppelen van beschrijvingen van conceptuele eenheden aan digitale of
andere surrogaatrepresentaties van die eenheden.
Technische kwesties
11. Het model is geformuleerd overeenkomstig een XML DTD om platformonafhankelijkheid en
uitwisseling van informatie te ondersteunen. Het model kan ook voor andere toepassingen worden
geïmplementeerd.
Componenten, relatie met ISAAR(CPF) en eigendom
12. Het model bestaat uit twee onderdelen: een DTD en richtlijnen om de DTD te gebruiken.
13. Het model is ontworpen als een uitwerking van ISAAR(CPF). Ten tijde van de ontwikkeling van het
model was ISAAR(CPF) in heroverweging en het model kan daarom andere benaderingen hebben dan de
originele ISAAR(CPF) standaard. De uitgangspunten voor het model zullen ter informatie worden
ingediend bij de ICA Committee on Descriptive Standards die de herziening van ISAAR(CPF) vormgeeft.
Verwacht wordt dat het model volledig zal worden geconformeerd aan de herziene ISAAR(CPF).
14. Verantwoordelijkheid voor de controle en het onderhoud zal voorlopig worden uitgevoerd door Yale
University en de oorspronkelijke werkgroep zal doorgaan met het ontwikkelen van het model tot het
geschikt is om met een bredere gemeenschap te delen voor verdere discussie, verificatie en testen.
(Toronto, 2001)
In juni 2001 werd nogmaals een bijeenkomst georganiseerd. In vervolg op deze bijeenkomst werd een
alfaversie van EAC als testomgeving gepubliceerd. Na het testen en het verwerken van de resultaten in
2003 en het gereedkomen van een ‘Tag Library’ kon in 2004 de bètaversie van EAC worden uitgebracht.
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Deze wordt momenteel getest, waarna een definitieve versie beschikbaar moet komen. Pitti (2004)
benadrukt dat samenwerking en consensus essentieel zijn bij het ontwikkelen van een succesvolle
standaard. Deelnemers aan de bijeenkomsten en tests moeten bereid en in staat zijn om gezamenlijk
ideeën te creëren en vorm te geven. Over de uiteindelijke vorm van de standaard moet voldoende
overeenstemming zijn om nationale en internationale systemen te kunnen ontwikkelen en tussen die
systemen data te kunnen uitwisselen. Tegelijkertijd moet de standaard ruimte bieden aan nationale,
institutionele en culturele verschillen. Er moet een balans gevonden worden tussen gemeenschappelijke en
individuele belangen. Er moet steeds opnieuw worden geëvalueerd. Als de voordelen van het gebruik
groter zijn dan de opofferingen, zijn organisaties en individuen bereid om standaarden over te nemen.

4.5

Structuur

Een EAC document heeft een neststructuur die op dezelfde manier is opgebouwd als die van EAD. Net
als in de EAD DTD is in de EAC DTD vastgelegd in welke volgorde de verschillende elementen moeten
voorkomen. Het buitenste element is Encoded Archival Context <eac>, dat het document identificeert als
archivistische geautoriseerde beschrijving. Het <eac> element moet worden vergezeld door een TYPE
attribuut dat aangeeft of het onderwerp een organisatie (corporate body “corpname”), een persoon
(person “persname”) of een familie (family “famname”) is. Zo moet een EAC-bestand dat betrekking
heeft op een persoon op de volgende manier beginnen:
<eac type=“persname”>
De elementen die de hoofdstructuur van de EAC DTD bepalen zijn de ‘high level wrapper elementen’
EAC Header <eacheader>, die informatie bevat over het ontstaan, onderhoud en beheer van het
authority record zelf; en Context Description <condesc>, met de feitelijke beschrijvende informatie.
A. EAC Header <eacheader>
Het ‘high level wrapper element’ EAC Header (tag naam: <eacheader>) heeft een verplicht attribuut
[status], waarin wordt aangegeven of de beschrijving een concept [“draft”], een vastgestelde en
gevalideerde beschrijving [“edited”] of verwijderd [“deleted’] is. Daarnaast zijn nog vier attributen binnen
<eacheader> te gebruiken om gegevens over de beschrijving vast te leggen:
x [langencoding] waarde voor de taal van de beschrijving. Codes te ontlenen aan ISO 639-2b;
x [scriptencoding] waarde voor het schrift van de beschrijving. Codes te ontlenen aan ISO 15924;
x [dateencoding] om de datum gestandaardiseerd aan te geven. Codes te ontlenen aan ISO 8601;
x [countryencoding] code voor het land. Codes te ontlenen aan ISO 3166-1 a2;
x [ownerencoding] code voor de eigenaar van de beschrijving. Codes te ontlenen aan ISO 11551.
In het element EAC Header zijn verder verschillende subelementen te onderscheiden:
x EAC Identifier (tag naam: <eacid>) bevat een uniek nummer (verplicht);
x Maintenance History (tag naam: <mainhist>) bevat de naam, datum en beschrijving van alle acties
en eventuele wijzigingen (verplicht);
x Language Declaration (tag naam <langdecl>) bevat de taal van de beschrijving (optioneel);
x Rules Declaration (tag naam <ruledecl>) bevat gebruikte inhoudsstandaarden (optioneel);
x Source Declaration (tag naam <sourcedecl>) bevat gebruikte bronnen (optioneel);
x Authority Declaration (tag naam <authdecl>) bevat gebruikte ‘controlled vocabularies’ of thesauri
(optioneel).
B. Context Description <condesc>
Het ‘high level wrapper element’ Context Description is een element dat groepen van elementen bevat die
de daadwerkelijke beschrijving vormen. Dat wil zeggen de naam van de archiefvormer, biografische en
historische gegevens en relevante relaties van de archiefvormer met andere archiefvormers, bronnen of
functies. De volgende subelementen kunnen voorkomen binnen de Context Description:
x Identity (tag naam: <identity>) wordt gebruikt om geautoriseerde en alternatieve namen van de
archiefvormer vast te leggen (verplicht). Hierbinnen wordt het attribuut [authorized] gebruikt om
een voorkeursnaam aan te geven. Er zijn andere attributen beschikbaar voor complexe gevallen,
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4.6

zoals wanneer een naam is geautoriseerd in verschillende talen of situaties. Identity is het meest
complexe element in de EAC DTD. Binnen <identity> zijn de volgende elementen te gebruiken;
Legal identifier <legalid>, gevolgd door een of meer van de volgende paren van
elementen. Binnen elk paar kan <*grp> of <*head> naar keuze worden gebruikt,
zolang ze maar per paar bij elkaar gebruikt worden:
 <persgrp> of <pershead> voor het vastleggen van één of meer parallelle
groeps- of persoonsnamen;
 <corpgrp> of <corphead> voor het vastleggen van één of meer parallelle
namen van (groepen van) organisaties;
 <famgrp> of <famhead> voor het vastleggen van één of meer parallelle namen
van groepen families of van één of meer families;
Deze elementen kunnen nog worden aangevuld met de twee subelementen
<nameadds> en <didentifier> voor een toevoeging aan de naam en voor een digitale
‘identifier’ die een machineleesbare naam bevat.
Ook kunnen de <pershead>, <corphead> en <famhead> elementen elk weer
subelementen bevatten als <part> (deel van een naam), <existdate> (leefjaren van
een individu of bestaansjaren van een organisatie), <place> (plaatsaanduiding van
een belangrijke plaats), <nameadd> (aanvulling op de naam om hem van andere
gelijke namen te onderscheiden) en <usedate> (datumaanduiding voor de periode
waarin de naam werd gebruikt).
Description (tag naam: <desc>) kan biografische en historische informatie over de archiefvormer
bevatten. Er zijn drie elementen beschikbaar voor het gecontroleerd beschrijven van elk type
entiteit: <persdesc>, <famdesc> en <corpdesc> (optioneel).
EAC Relations (tag naam: <eacrels>) is een element dat verwijzingen naar gerelateerde personen,
families of organisaties groepeert. Het attribuut [reltype] kan daarbij specifiek aangeven of een
relatie hiërarchisch, tijdelijk, familiaal of anders is. Dat gebeurt met behulp van een vastgestelde
lijst van waarden, zoals ‘superior, subordinate, earlier, later, parent, child, other’ (optioneel).
Resource Relations (tag naam: <resourcerels>) bevat verwijzingen naar andere gerelateerde
bestanden of bronnen. De aard van de bron wordt eerst aangegeven met behulp van één van de
drie subelementen Archival Unit (tag naam: <archunit>), Bibliographical Description (tag naam:
<bibunit>) of Museum Description (tag naam: <musunit>). Ook hier kan het attribuut [reltype]
worden gebruikt om het soort relatie aan te geven met vastgestelde waarden (optioneel).
Function or Activity Relations (tag naam: <funactrels>) kan binnen <condesc> worden gebruikt
om een relatie aan te geven. Het is bestemd voor verwijzingen naar beschrijvingen met betrekking
tot een gerelateerde functie of activiteit. De ontwerpers van EAC hebben het maken van een
thesaurus van termen uitgesteld tot meer overeenstemming is bereikt over standaardisatie hiervan.

Relatie met ISAAR(CPF)

Tijdens de ontwikkeling van ISAD(G) werd het al vroeg duidelijk dat het beschrijven van archieven niet
alleen bestaat uit het beschrijven van de materialen zelf, maar ook van de archiefvormer. In ISAD(G)
waren voorzieningen om de archiefvormer op te nemen. Ook werd onderkend dat het nodig was om de
naamsvorm te standaardiseren om er een bruikbare zoekingang van te maken. ISAD(G) noemt
standaardiseren van de archiefvormersgegevens een instrument om zoekingangen te realiseren. De ICA
Ad Hoc Commission on Descriptive Standards besloot een standaard voor ‘authority control’ te
ontwikkelen. De standaard diende veel gemeen hebben met bibliotheeknormen voor standaardisering van
trefwoorden, maar afwijken omdat er aanvullende informatie over de archiefvormer in diende te komen.
In 1993 werd een commissie ingesteld om een werkplan te schrijven. Bij de uitvoering van haar
werkzaamheden heeft deze commissie gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van de International
Federation of Library Associations (IFLA) die soortgelijke richtlijnen had ontwikkeld voor bibliotheken.
Het leidde tot de publicatie van ‘ISAAR(CPF): International Standard Archival Authority Record for
Corporate Bodies, Persons and Families’. In 1996 werden op het ICA congres in Beijing de elkaar
aanvullende standaarden ISAD(G) en ISAAR(CPF) gepresenteerd. In 2004 werd de tweede versie van
ISAAR(CPF) gepresenteerd op het ICA-congres in Wenen. Hokke (2004) versloeg deze gebeurtenis voor
het Archievenblad, waarbij ze aandacht besteedde aan het ontstaan en de veranderingen van de nieuwe
versie. De belangrijkste verandering ten opzichte van de eerste versie was dat de ‘authority record’ (later in
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de Nederlandse vertaling ‘archivistische geautoriseerde beschrijving’ genoemd) een veel bredere invulling
kreeg. De versie uit 1996 bestond uit drie velden, die uit 2004 uit vier velden. De velden komen maar ten
dele overeen.
Velden ISAAR(CPF) 1996
1. Authority control area
2. Information area

Velden ISAAR(CPF) 2004
1. Identity area
2. Description area
3. Relationships area
4. Control area

3. Notes area

Het veld ‘Identity area’ bevat net als ‘Authority control area’ in de eerdere versie de gestandaardiseerde
naam van de archiefvormer, met daarnaast een aantal identificerende elementen. In het tweede veld komt
de verbreding ten opzichte van de eerste versie tot uiting in de eigenlijke beschrijving. In dit veld zijn
elementen opgenomen over de aard, context en activiteiten van de archiefvormer. Nieuw in deze versie is
de ‘Relationships area’, waarin de relaties met andere archiefvormers worden vastgelegd. Daarnaast is ook
een ‘Control area’ toegevoegd, waarin gegevens worden vastgelegd over de beschrijving. De tweede
belangrijke vernieuwing is de beschrijving van de relatie tussen archiefvormer en archief. Als die
afzonderlijk van elkaar worden beschreven, zoals ISAAR(CPF) aanbeveelt, moet er een derde beschrijving
worden gemaakt waarin de aard van de relatie wordt benoemd. Ook relaties met andere bronnen of
collecties kunnen hierin worden vastgelegd. Bij de presentatie van de tweede versie van ISAAR(CPF) werd
veel aandacht besteed aan het feit dat de toepassing van deze standaard nog moet groeien. Dat de
standaard niet op grote schaal werd overgenomen, werd geweten aan de complexiteit van de standaard en
de nieuwigheid van het begrip ‘authority control’ en van het afzonderlijk beschrijven van archiefvormers.
Daarnaast was de communicatie over de standaard niet optimaal. Hokke (2004) geeft aan dat een bredere
toepassing in het Nederlandse taalgebied wordt beoogd door de Nederlandse vertaling van de standaard in
samenhang met de voortgaande toepassing van EAC.
Als een archiefvormer voor meerdere archieven verantwoordelijk is, ligt het voor de hand om informatie
over de archiefvormer op één plaats op te slaan. Dit is de idee achter ISAAR(CPF) - afzonderlijk
onderhouden informatie over een archiefvormer maar volledig geïntegreerd. ISAAR(CPF) realiseert dit
door een datastructuur die zich op twee elementen richt, de naam en de historische gegevens daarmee
samenhangend.
In de inleiding van de Nederlandse vertaling van ISAAR(CPF) (2006) wordt als doelstelling van de
standaard gegeven dat deze gebruikt kan worden voor het maken van archivistische geautoriseerde
beschrijvingen van entiteiten (organisaties, personen en families) betrokken bij de vorming en het beheer
van archieven. Deze beschrijvingen kunnen vervolgens worden gebruikt om:
x een organisatie, persoon of familie als eenheid binnen een archivistisch beschrijvingssysteem te
beschrijven;
x de creatie en het gebruik van ontsluitingstermen in archivistische beschrijvingen te regelen;
x de relaties te documenteren tussen de verschillende archiefvormers en tussen deze entiteiten en
de archieven die zij gevormd hebben en/of andere bronnen over of van hen.
Verder wordt duidelijk aangegeven dat de norm bedoeld is om samen met ISAD(G) en met nationale
archivistische beschrijvingsnormen gebruikt te worden. Als de normen samen worden toegepast, zullen
geautoriseerde beschrijvingen met beschrijvingen van archieven worden verbonden. In de norm wordt
ook beschreven hoe dergelijke relaties moeten worden gelegd. In de norm kunnen de volgende
gegevenselementen worden onderscheiden:
x de naam van het beschrijvingselement;
x een beschrijving van het doel van het beschrijvingselement;
x een beschrijving van de regels die voor het beschrijvingselement van toepassing zijn;
x waar relevant, voorbeelden die de toepassing van de regel illustreren.
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Er is sprake van 27 vastgestelde en gedefinieerde beschrijvingselementen die in combinatie met elkaar een
archivistische geautoriseerde beschrijving vormen. De beschrijvingselementen zijn ingedeeld in de
volgende vier velden:
x Identiteit (bevat de gegevens die de beschreven entiteit op een unieke wijze identificeren en de
gestandaardiseerde ontsluitingstermen definiëren).
x Beschrijving (bevat relevante gegevens over aard, context en activiteiten).
x Relaties (bevat gegevens over relaties met andere organisaties, personen en/of families).
x Beheer (bevat gegevens die de geautoriseerde beschrijving op een unieke wijze identificeren en
gegevens die aangeven hoe, wanneer en door welke instantie de geautoriseerde beschrijving werd
gecreëerd en onderhouden).
In verband met de internationale uitwisseling van archivistische geautoriseerde beschrijvingen schrijft
ISAAR(CPF) het verplicht gebruik van de volgende beschrijvingselementen voor: soort entiteit,
geautoriseerde naam of namen van de entiteit, bestaansperiode en indentificatiecode van de geautoriseerde
beschrijving. De overige beschrijvingselementen zijn optioneel.
In tegenstelling tot de relatie van ISAD(G) met EAD, die vanaf het begin van de ontwikkeling van beide
standaarden duidelijk was, is de afstemming van ISAAR(CPF) en EAC nog niet optimaal. Bij de
ontwikkeling van EAC is de eerste versie van ISAAR(CPF) wel als vertrekpunt gebruikt, maar door de
herziening van ISAAR(CPF) sluiten beide standaarden niet meer op alle punten op elkaar aan. Pitti (2004)
geeft aan dat de wederzijdse belangen wel waren vertegenwoordigd doordat verschillende leden in beide
commissies zitting hadden. Er moet echter nog opnieuw aandacht aan de relatie met ISAAR(CPF) worden
besteed bij de revisie van EAC, zodat beide standaarden beter op elkaar aansluiten en samen gebruikt
kunnen worden.
EAC en ISAAR(CPF) zijn beide datastructuurstandaarden die specifiek zijn ontwikkeld voor de
beschrijving van archiefvormers. De overeenkomsten en verschillen liggen op hetzelfde vlak als die tussen
EAD en ISAD(G), zoals die in §3.6 zijn beschreven. EAC en ISAAR(CPF) definiëren beide fundamentele
beschrijvende elementen, waarbij EAC meer gedetailleerd is. Bij beide wordt uitgegaan van een set van
beschrijvende elementen die een goede beschrijving geven van een archiefvormer en die van belang is
voor internationale uitwisseling. Beide standaarden hebben daarnaast gemeen dat ze niet stringent zijn ten
aanzien van het formuleren van de inhoud van de elementen, zoals in het geval van namen van
instellingen waarbij een externe standaard vereist kan zijn.
Een verschil tussen de twee standaarden is dat ISAAR(CPF) een bredere werking heeft en bedoeld is om
te worden toegepast in zowel een analoge als een digitale omgeving, terwijl het dataformaat EAC bedoeld
is voor digitale codering van toegangen. Tenslotte is EAC behalve een datastructuurstandaard, ook een
communicatiestandaard.

4.7

Enkele EAC-projecten uitgelicht

In Nederland wordt EAC nog nauwelijks toegepast. Alleen bij het ontwikkelen van het e-depot bij het
Gemeentearchief Rotterdam, wordt naast andere standaarden ook gebruik gemaakt van EAC. In deze
paragraaf kijken we naar de ervaringen die in enkele buitenlandse projecten zijn opgedaan.
NRA: National Register of Archives
Ottoson (2005) geeft aan dat ISAAR(CPF) en EAC in hun ontwikkeling zijn beïnvloed door de ervaringen
en de behoeften van nationale registraties van particuliere archieven. De nationale registers
vertegenwoordigen een aanpak die verschilt van archiefbeschrijvingen. Het vertrekpunt is niet het
materiaal maar de archiefvormers. In zulke registers is het de informatie over een bepaalde persoon of
organisatie die het record vormt, of het nu een kaartje in een kaartenbak is of een record in een
geautomatiseerd systeem. Elk record bevat dan verwijzingen naar een of meerdere archieven en soms zijn
korte annotaties omtrent hun inhoud opgenomen, maar de systemen bevatten geen volledige
archiefbeschrijvingen.
Het National Register of Archives (NRA) in Groot-Brittanië bestaat uit volgens gedetailleerde richtlijnen
opgestelde records met geautoriseerde en andere vormen van namen en korte beschrijvingen van
organisaties, personen en families. De bedoeling is om hiermee een nationaal authority file voor
archiefvormers op te stellen en waar mogelijk links naar onlinetoegangen op te nemen.
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LEAF: Linking and Exploring Authority Files
Het Linking And Exploring Authority Files (LEAF) project (2001-2004) werd medegefinancierd door de
European Commission Information Society Technologies Programme en een consortium van vijftien
partners (bibliotheken, archiefinstellingen, documentatie- en onderzoekscentra) uit tien Europese landen.
Het coördinaat lag bij de Staatsbibliotheek van Berlijn. Het belangrijkste doel van LEAF was om gedeelde
toegang tot normbeschrijvingen aan te bieden van verschillende gegevensverstrekkers, zodat de zoek- en
vindfunctionaliteit van verschillende applicaties verbeterd zou worden. Het systeem had ook als doel
informatiespecialisten te ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande records. Het
centrale systeem was gebaseerd op een Oracle relationele databank in een Linux-omgeving. Het Open
Archives Initiative (OAI) protocol werd gebruikt voor het ‘harvesten’ van metadata. Het centrale LEAFsysteem bevroeg een OAI server op de site van de verstrekker voor overheveling van gegevens. Het
Z39.50 protocol was de basis voor het zoeken en vinden van de informatie. Voor het systeem leverden
twaalf dataverstrekkers testgegevens aan in verschillende formaten. De geconverteerde data werden
verwerkt door het LEAF-systeem om lokale records die naar dezelfde entiteit verwijzen te groeperen, om
overtolligheid/duplicatie te voorkomen en zoeken en vinden te faciliteren. Er zijn maar een paar
elementen binnen zo’n record die in een meertalige omgeving kunnen worden gebruikt voor automatische
identificatie: een ID (identificatie) referentie naar een nationaal authority file, naamsvormen en periode.
De ervaring van het prototype is dat het systeem goed werkt, zolang de aangeleverde records het
minimum aan noodzakelijke gegevens bevat. Geregistreerde gebruikers van het LEAF-systeem konden
tijdelijke aantekeningen toevoegen aan de records, waarin correcties konden worden voorgesteld. Deze
aantekeningen werden automatisch naar de gegevensverstrekker gestuurd. Deze had de mogelijkheid om
permanente aantekeningen toe te voegen aan LEAF-records met bijvoorbeeld verwijzingen naar bronnen.
In zijn artikel over EAC en de ontwikkeling van portals geeft Ottoson (2005) aan dat het LEAF-systeem
op dat moment een prototype is dat nog kan worden ontwikkeld tot een lopende service, maar tot op
heden heeft het project zich, voor zover wij konden achterhalen, niet voortgezet.
LEADERS: Linking EAD to Electronically Retrievable Sources
Het project LEADERS (Linking EAD to Electronically Retrievable Sources) was een onderzoeksproject
van de School of Library, Archive and Information Studies (SLAIS) van University College London, dat
tot doel had het gebruik op afstand van archieven te stimuleren door de middelen beschikbaar te stellen
om archiefmaterialen in hun context te presenteren. Hiervoor werden gecodeerde kopieën en digitale
images van papieren archieven gekoppeld aan gecodeerde toegangen en beschrijvingen. Voor het coderen
werd gebruik gemaakt van EAD, EAC en TEI (Text Encoding Initiative). In het project werden een
gebruikersvriendelijke ‘tool kit’ en een voorbeeldapplicatie ontwikkeld.
ODIS: Onderzoekssteunpunt en Databank Intermediaire Structuren in Vlaanderen
Het KADOC (Documentatie- en onderzoekscentrum voor religie, cultuur en samenleving) te Leuven
heeft een databank gecreëerd over personen, organisaties, archieven, publicaties en verkiezingsuitslagen in
Vlaanderen. In deze databank, ODIS, participeren naast het KADOC ook andere instituten. De
doelstelling van het ODIS-project is het creëren van een contextuele databank. Daarvoor werd een
datamodel opgesteld rond vijf rubrieken, die systematisch met elkaar werden verbonden. ODIS maakt
gebruik van een aantal algemene databanktechnieken, zoals herhaalbare veldengroepen en gestuurde
invoer. De data werden waar mogelijk geconformeerd aan internationale standaarden. Het datamodel
werd geïmplementeerd in een Oracle-databank. Deze bevindt zich op een webserver en werd voorzien
van in- en uitvoerapplicaties op basis van webtechnologie (ODIS, z.j.). Voorzitter van de technische
werkgroep, dr. P. Heyrman (2007) vult hierbij in een e-mail aan dat EAC nog niet is toegepast, omdat deze
standaard nog niet definitief is bevestigd. Wel is in het voorjaar van 2006 een uitvoerformaat gerealiseerd
conform ISAAR(CPF), als voorlopige stap. Voor gebruik in ODIS is via de opmaaktaal voor style sheets
XSLT een eigen XML DTD bepaald, afgeleid van ISAAR(CPF).
Guida generale degli archivi di Stato Italiani
Op de conferentie in Berlijn in april 2007, sprak Stefano Vitali, lid van ICA-Committee for best practices
and standards, over het gebruik van EAD en EAC in Italië. Hij gaf aan dat daar meer aandacht is geweest
voor het ontwikkelen van instrumenten voor het maken van nieuwe toegangen met EAD en EAC dan
voor conversie van bestaande toegangen. Aan het eind van de jaren negentig van de vorige eeuw werd al
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begonnen met het afzonderlijk beschrijven van archiefvormers, volgens ISAAR(CPF). Er werd gebruik
gemaakt van relationele databanken om de vele relaties tussen archieven, archiefvormers, gerelateerde
bronnen en de historische context goed te kunnen vastleggen en beheren. Ter illustratie liet hij zien hoe in
de Guida generale degli archivi di Stato Italiani de beschrijvingen van archieven en archiefvormers apart
van elkaar zijn ingevoerd (Vitali 2007). In haar blog op de website van Archives Hub reageerde Amanda
Hill hierop. Hoewel ze de interface van het systeem zeer imposant vond, sprak ze haar zorg uit over de
scheiding van EAD- en EAC-bestanden. Dit zou verwarrend kunnen werken, vooral voor ongeoefende
gebruikers. Het zou wellicht een betere oplossing zijn om elementen van beide bestanden in één overzicht
te presenteren (Hill, 2007).
Daofind: Digitalisiertes Archivgut in online Findbüchern
Eveneens in Berlijn presenteerden Anke Löbnitz en Andreas Petter van het Duitse Bundesarchiv het
project Daofind. Dit is een pilotproject van het Bundesarchiv dat met medefinanciering van de AndrewW.-Mellon-Foundation van 2004 tot halverwege 2006 heeft gelopen. Het ging erom de geïntegreerde
presentatie van het archievenoverzicht, toegangen, archiefvormers en gedigitaliseerde images van
archiefmaterialen te bewerkstelligen. Hiervoor werden de standaarden EAD, EAC en METS gebruikt. Er
werd een prototype van een XML-editor ontwikkeld waarmee toegangen kunnen worden ingevoerd
(Löbnitz & Petter, 2007).

4.8

De toekomst van EAC

EAC is op dit moment alleen beschikbaar als bètaversie. Deze behoeft nog veel revisie en de standaard is
dus nog niet zonder meer te gebruiken. Wereldwijd zijn er al wel verschillende pilotprojecten gaande,
waarin EAC als standaard wordt toegepast. Hiervan hebben we er een aantal beschreven in §4.7. Een
veelgehoorde klacht is dat EAC te ingewikkeld zou zijn. Helaas zijn er nog weinig resultaten van
systematische evaluaties voorhanden, zodat nog onduidelijk is op welke punten de problemen liggen en
wàt er dan precies ingewikkeld is. In 2006 is door de SAA een nieuwe EAC-werkgroep samengesteld.
Deze werkgroep moet aan de hand van bestudering van de huidige testprojecten, commentaar van
archivarissen (bijvoorbeeld via de EAD-discussielijst) en evaluaties van projecten, de revisie van EAC ter
hand nemen.
Voordat EAC als standaard definitief gevestigd en overgenomen wordt door de archiefwereld is het nodig
dat nog aan verschillende voorwaarden wordt voldaan. Pitti (2007) is van mening dat EAC, als dat nodig
blijkt, helemaal opnieuw moet worden opgebouwd, met als beginpunt de huidige bètaversie. De structuur
moet vereenvoudigd worden en onnodige alternatieven moeten eruit worden gehaald. De standaard moet
als fundament gaan dienen voor nationale en internationale portals en bestanden. Het is wenselijk dat er
een mogelijkheid wordt ingebouwd om sociale navigatie te ondersteunen, bijvoorbeeld door in de
interface ‘wiki-archival context’ op te nemen.
Daarnaast is een schema voor het beschrijven van functies van archiefvormers nodig om de nieuwe visie
op archivistisch beschrijven te completeren. Thurman (2005) merkte op dat tijdens de ontwikkeling van
EAC wel een ontwerp voor Encoded Archival Function (EAF) is gemaakt, maar dat verder werk daaraan
is uitgesteld in afwachting van de ontwikkeling van internationale functiestandaarden (p. 198).
Pitti (2004) en anderen pleiten ook voor de uitbreiding van samenwerking tussen de verschillende soorten
erfgoedinstellingen. De relaties tussen voorwerpen en bronnen die worden beheerd door musea,
bibliotheken en archiefinstellingen zouden heel goed kunnen worden vastgelegd door middel van
‘creator’-beschrijvingen in EAC. Er zijn binnen EAC wel elementen die de beschrijving van
museumobjecten en bibliografische beschrijvingen kunnen ondersteunen, maar nog niet voldoende.
Samenwerking bij het verder ontwikkelen van standaarden en systemen binnen de erfgoedsector is
wenselijk. Als deze erfgoedbrede samenwerking kan worden bereikt, zal de mogelijkheid tot het delen van
contextinformatie sterk vergroot worden. Thurman (2005) stelt voor om de National Authority File
(NAF) van de Library of Congress te gebruiken om snel een basis te leggen voor een grote set EACbestanden. In aansluiting hierop zouden wij willen pleiten voor samenwerking met OCLC, een
internationale organisatie die als aanbieder van bibliotheeksystemen voor wetenschappelijke bibliotheken,
de beschikking heeft over een groot aantal records waarin contextinformatie is vastgelegd (auteurs,
organisaties, etc.). Bij deze organisatie is ook kennis en expertise aanwezig over archieftoegangen vanwege
het beheer van ArchiveGrid.
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Voor de volwaardige ontwikkeling van EAC moeten vervolgens nog bepaalde technische, politieke en
financiële uitdagingen worden overwonnen. Bij conversie van archieftoegangen kost het coderen van
archiefvormersgegevens de meeste moeite en tijd, omdat deze informatie in de meeste gevallen ‘verstopt’
zit in de inleiding van inventarissen. Voor het maken van normbeschrijvingen moeten gegevens uit de
inleidingen gehaald worden. Dit is veel werk, maar levert ook veel voordeel op. De Archiefschool is bezig
met het ontwikkelen van een leidraad voor het maken van authority files, met name voor organisaties.
Voor het beschrijven van personen zijn al regels beschikbaar uit met name de bibliotheekwereld, zoals
ISBD. Eveneens door de Archiefschool wordt, in opdracht van ICA, webbased open source software
ontwikkeld. Deze software zou gratis voor het veld beschikbaar moeten komen (Horsman & Lulofs,
2007). Een financiële uitdaging, vooral in Europa, is het feit dat subsidies van de Europese Unie alleen
worden toegekend voor onderzoeksprojecten en technologische vernieuwing. Het is een probleem om
fondsen te verzekeren voor het toepassen en onderhouden van al ontwikkelde technologieën. Tot slot is
er wat Pitti (2004) de ‘politieke’ uitdaging noemt, namelijk het gebrek aan traditie wat betreft
samenwerking binnen de archiefwereld. Hoewel de voordelen van standaardisering en samenwerking
inmiddels wel zijn doorgedrongen, zal het nog veel tijd en geduld vergen om een goede balans te vinden
tussen individuele belangen van archiefdiensten en de voordelen van samenwerking.

4.9

Conclusie

EAC is op dit moment nog niet in de definitieve versie beschikbaar, maar het nut van de standaard is
steeds meer geaccepteerd. Het coderen van beschrijvingen van archiefvormers met behulp van EAC kan
zorgen voor een verbeterde toegang tot archieven en tot informatie over archiefvormers. Een ander
voordeel is de mogelijkheid om relaties van archiefvormers met archieven, andere archiefvormers, functies
en bibliografische bronnen vast te leggen. Bovendien biedt het afzonderlijk beschrijven van
archiefvormers de mogelijkheid tot het opbouwen van een nieuwe bron van informatie over personen,
families en organisaties. De verandering van klassiek beschrijven naar het beschrijven op basis van EAC is
een grotere dan die naar het beschrijven op basis van EAD, omdat er meer aanpassingen nodig zijn aan de
vorm van de toegang. Bij conversie is er meer voorwerk nodig dat door geschoolde archivarissen moet
worden uitgevoerd. Ook is de rol van samenwerking groter dan bij het digitaal aanbieden van EADinventarissen op het web, vanwege het gezamenlijk beheer van de EAC-beschrijving.
De komende tijd moet de EAC-werkgroep de revisie van de standaard ter hand nemen. Evaluaties van de
pilotprojecten zijn nodig om EAC te kunnen verbeteren. Daarnaast en daarna moet over een aantal
aspecten nog worden nagedacht. Er moet een schema ontwikkeld worden voor het beschrijven van
functies (EAF). Vervolgens moet een gemakkelijke methode worden gevonden om authoritybestanden te
maken met de informatie uit de inleidingen van archieftoegangen. Er moeten fondsen gevonden worden
om centrale databanken te kunnen opzetten en onderhouden. Tot slot is het nodig dat de archiefwereld
zich meer gaat richten op samenwerking, zowel binnen het eigen vakgebied als erfgoedbreed.
Aangezien zowel de standaard EAC als de benodigde instrumenten en de infrastructuur voor centrale
databanken nog verdere ontwikkeling behoeven, is het niet aan te bevelen op dit moment al met EAC te
gaan werken. Wel is het wenselijk om zoveel mogelijk de voorwaarden te scheppen voor gebruik op een
later moment. Dat kan bijvoorbeeld door in een conversietraject zoveel mogelijk elementen uit de
beschrijving van de archiefvormer in EAD te coderen, zodat deze later gebruikt kunnen worden als basis
voor een EAC record.
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5

Redenen om EAD toe te passen

5.1

Inleiding

Redenen om EAD te willen toepassen, kunnen zeer verscheiden zijn. Uiteraard zijn er de redenen die
betrekking hebben op de intrinsieke aspecten van EAD, zoals de aard en de techniek van een op XML
gebaseerde beschrijvingsstandaard voor toegangen en de effecten die een standaard kan hebben op de
kwaliteit van de dienstverlening en de bedrijfsvoering. Er zijn ook redenen die buiten de archiefinstelling
liggen, zoals het door het web veranderde informatielandschap en het overheidsbeleid om cultureel en
historisch erfgoed laagdrempelig op het web aan te bieden en het gebruik ervan te stimuleren.

5.2

EAD in Nederland

Voordat hieronder nader wordt ingegaan op de redenen om EAD te gaan toepassen, volgt eerst een korte
kroniek van de EAD-ontwikkeling in Nederland; een uitputtende opsomming valt buiten het bestek van
dit onderzoek. Het besef dat EAD een belangrijk instrument bij het archivistisch beschrijven kan zijn en
dat er goede redenen zijn tot invoering ervan, is in Nederland vanaf eind jaren ’90 een agendapunt. In de
Amerikaanse vakpers verschijnen vanaf ca. 1995 artikelen over EAD en er wordt verslag gedaan van
implementatieprojecten. Van American Archivist verschijnen in 1997 zelfs twee themanummers over
EAD. Vanaf ongeveer 2000 wordt er in Nederland in het Archievenblad incidenteel aandacht besteed aan
EAD. In juli 2001 start er een openbare Nederlandse EAD-discussielijst.8
EAD-projecten in Nederland vinden voornamelijk plaats bij grote instituten, wat verklaard kan worden
door het feit dat deze meestal een internationale oriëntatie hebben en genoodzaakt zijn omwille van
samenwerking en gegevensuitwisseling zich aan te sluiten bij internationale beschrijvingsstandaarden.
Het IISG is de eerste instelling in Nederland waar in 1997 een project van start gaat waarbij toegangen
met behulp van EAD worden gecodeerd en op het web beschikbaar worden gesteld. In twee artikelen is
gedetailleerd verslag gedaan van de ervaringen bij het IISG (Tuskan, 2001; Hofman & Tuskan, 2002).
Bij het NA speelt vanaf 1999 het TANAP-project (Towards a New Age of Partnership). Dit is een groot
project rondom de VOC-archieven, zowel in Nederland als daarbuiten. Hierbij werkt het NA samen met
de Universiteit van Leiden en met instellingen uit Azië en Afrika. In dit project wordt EAD gebruikt om
de beschikbaarheid en integrale toegankelijkheid van de VOC-archieven te verbeteren.
Van beide projecten (IISG en TANAP) wordt verslag gedaan op een mini-symposium over EAD in juni
2002, georganiseerd door de Universiteit van Amsterdam en de Koninklijke Bibliotheek (Nelissen, 2002).
Vastgesteld wordt door de inleiders dat beide projecten waardevolle informatie hebben opgeleverd en dat
met name de retrospectieve conversie aanmerkelijk arbeidsintensiever is dan aanvankelijk was begroot. De
grondlegger van EAD, Daniël Pitti, houdt een inleiding over de stand van zaken rond EAD. Hij
benadrukt dat de verspreiding van de standaard buiten de Verenigde Staten gediend is met de net gereed
gekomen versie 2002 van EAD die meer compatibel is met ISAD(G).
Een naam die in verband met EAD regelmatig in artikelen, bijdragen aan discussielijsten, berichten en op
websites genoemd wordt, is die van Ivo Zandhuis, zelfstandig adviseur voor digitale toegankelijkheid van
culturele informatie. In een artikel doet hij verslag hoe bij het NA in vervolg op het TANAP-project, ook
EAD wordt ingezet voor het coderen van overige archieftoegangen (Zandhuis, 2003). In de door het NA
opgestelde richtlijnen wordt aangegeven welke elementen van EAD in welke situatie gebruikt moeten
worden (Van Schie, 2003). Zandhuis noemt in zijn artikel de experimenten bemoedigend en ziet in de
nabije toekomst onder andere samenwerking met de Centrale Archief Selectiedienst voor het omzetten
van archieftoegangen naar een EAD-dataformaat.
De Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden gebruiken sinds ca. 2005 EAD om hun
toegangen op het web beschikbaar te maken. Het is mogelijk om zowel binnen een archiefcollectie als
dwars door alle archiefbeschrijvingen heen, gericht te zoeken onder andere op willekeurige woorden,
trefwoorden, persoonsnamen en geografische aanduidingen.9
DIVA organiseert in oktober 2006 bij het Gemeentearchief Rotterdam een bijeenkomst waar onder
andere Hanno de Vries van het NA een inleiding houdt over EAD en waar hij aankondigt dat het NA
‘freeware tools’ ontwikkelt om bestaande archieftoegangen te kunnen converteren naar een EAD formaat.
8
9

http://www.lsoft.com/scripts/wl.exe?SL1=EAD_NL&H=NIC.SURFNET.NL

dpc.uba.uva.nl/leiden/collectiebeschrijvingen
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In de zomer van 2006 staan de studiedagen van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in
Nederland (KVAN) in het teken van E-culture. Vertegenwoordigers van The National Archives geven een
inleiding over Access to Archives (A2A), een gemeenschappelijke zoekmogelijkheid voor ca. 400
archiefbewaarplaatsen in Engeland en Wales. EAD wordt hierbij gebruikt als datastructuurstandaard.
Sinds 2004 bestaat in Nederland de Taskforce Archieven. Partners zijn onder andere het NA, DIVA en
DEN. De missie van de Taskforce is het “vergroten van het publieksbereik van archiefinstellingen en hun collecties
langs digitale weg” (Over, z.j.). De Taskforce ontwikkelt hiervoor een kwaliteitssysteem voor digitale
toegankelijkheid in de archiefsector. Dit kwaliteitssysteem bevat normen en hulpmiddelen, zoals
wegwijzers, stappenplannen en voorbeelden. Op de website van de Taskforce is een dossier EAD
opgenomen met daarin onder andere ‘EAD voor beginners’10. Ook wordt op deze website een project
beschreven waarin een vijftal archiefinstellingen11 in Zuid-Holland hun archieven in EAD gaan ontsluiten
en beschikbaar stellen. Daarnaast is een belangrijk doel de opgebouwde kennis en vaardigheden te
verspreiden binnen de provincie, maar ook landelijk.
Op 19 april 2007 vindt in Utrecht een EAD-symposium plaats, georganiseerd door het NA, de KVAN en
de Taskforce Archieven. Op dit symposium wordt onder andere gesproken door de Amerikaanse EADautoriteiten Kris Kiesling en Merrilee Proffitt (zie voor sprekerslijst bijlage II). Tijdens het symposium
worden de reeds eerder aangekondigde ‘EAD-tools’ gepresenteerd door het NA in samenwerking met het
bedrijf Pictura.
Eind april 2007 wordt in Berlijn de ‘3rd European Conference on EAD, EAC and METS’ gehouden.
Onder het gehoor bevindt zich een vijftiental Nederlandse archivarissen, waaronder medewerkers van het
NA. Sprekers uit vele landen, waaronder Australië, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië geven de
stand van zaken rond de standaarden en doen verslag van implementatieprojecten (zie voor sprekerslijst
bijlage II). De algemene indruk tijdens dit symposium is dat met name in deze landen de acceptatie van de
standaarden EAD en EAC verder is dan in Nederland. De nadruk bij de lezingen ligt op het gebruik van
standaarden met het oog op samenwerking tussen archiefinstellingen door middel van portal-projecten.

5.3

Redenen

Maatschappelijk belang
In zijn openingsspeech in april 2007 in Utrecht benadrukte de algemeen rijksarchivaris Maarten van Boven
(2007) het belang om zoveel mogelijk mensen te laten profiteren van het cultuurhistorisch erfgoed dat
wordt beheerd door archiefdiensten, musea en bibliotheken. Het toepassen van beschrijvingsstandaarden
om archieftoegangen op een gebruikersvriendelijke wijze op het web aan te bieden, ziet hij als een
belangrijk middel, zo niet als voorwaarde. Er zijn al verschillende ‘mappings’ of ‘cross-walks’ ontworpen
die relaties kunnen leggen tussen elementen van verschillende beschrijvingsstandaarden (o.a. Dublin
Core). Hij verwoordde daarmee een visie die in verschillende beleids- en visiedocumenten is neergelegd
(o.a. Archiefsector, 2005). Een concretisering is de oprichting van de hierboven al genoemde Taskforce
Archieven, tevens organisator van het EAD-symposium. In de publicatie ‘De archiefsector in het digitale
tijdperk’ uit 2005 wordt op verschillende plaatsen (o.a. p. 7) door de Taskforce het belang van het
verbeteren van het publieksbereik en het hanteren van beschrijvingsstandaarden benadrukt. Als eerste van
een opsomming van vele thema’s en aandachtspunten wordt genoemd het “gebrek aan algemeen geaccepteerde
standaarden”, waarmee onder andere EAD wordt bedoeld (Archiefsector, 2005, p. 50).
Professionalisering/kwaliteitverbetering
Meerdere malen wordt beklemtoond, onder andere in de literatuur, dat toepassing van EAD belangrijke
aspecten van professionalisering en kwaliteitsverbetering van het vak inhoudt. Zo noemt Dow (1997) als
reden om te kiezen voor EAD haar wens om met een standaard te komen tot professionalisering van het
beschrijven van archieven (p. 448). Fox (1997) geeft aan dat de keuze voor EAD ook een strategische kan
zijn om een meer solide basis te leggen onder de bedrijfsvoering en dienstverlening om daarmee
continuïteit te realiseren, duurzame opslag en onafhankelijkheid van leveranciers en systemen. Ook Van
Boven (2007) noemde in zijn openingsspeech in Utrecht met nadruk de voordelen die het gebruik van
EAD heeft voor professionalisering en daarmee kwaliteitsverbetering in de archiefsector. Een eventueel
verlies aan autonomie ten aanzien van beschrijvingspraktijken voor archiefbewaarplaatsen wordt
10
11

http://www.taskforce-archieven.nl/dossiers/tienvragen/10vragen

Gemeentearchief Schiedam, Regionaal Historisch Centrum Delft, Stadsarchief Dordrecht, Stadsarchief
Vlaardingen, Stadsarchief Goeree Overvlakkee
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ruimschoots gecompenseerd door de kwaliteitsvoordelen, meent Van Boven. Ook de Branchevereniging
Archiefinstellingen Nederland (BRAIN) stelt in haar conceptcriteria voor opname in het Nederlands
archievenregister als eis: “de toegangen - op ieder niveau - worden digitaal aangemaakt en gepresenteerd in een
gestandaardiseerde vorm” (Voorlopige, 2007). In haar presentatie in Berlijn gaf Kiesling (2007b) aan dat men
in de Verenigde Staten onder invloed van EAD zich meer bewust werd van de noodzaak om
beschrijvingspraktijken op elkaar af te stemmen, wat tot kwaliteitsverhoging leidde. De ontwikkeling van
de inhoudsstandaard DACS ziet Kiesling als een direct en positief gevolg van de invoering van EAD.
Naar het voorbeeld van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië zullen ook in Nederland cursussen EAD
worden aangeboden door de Archiefschool.
Bestaanszekerheid
Dow (1997) geeft in haar artikel aan dat ze voor kleine archiefinstellingen een sombere toekomst voorziet
als de toegangen van deze instellingen niet via het web op een interactieve wijze beschikbaar komen (p.
448). Aanleiding voor haar verontrusting was een discussie op de archives-discussielijst12 waar
onderzoekers te kennen gaven steeds minder geduld te hebben met papieren toegangen en te verwachten
van archiefinstellingen dat zij deze - en idealiter ook hun primaire documenten - op een
gebruikersvriendelijke manier aanbieden op het web. Kleine archiefbewaarplaatsen hebben in dat opzicht
een achterstand ten opzichte van de grote archiefbewaarplaatsen. In zijn openingsrede tijdens de ‘3rd
European Conference on EAD, EAC and METS’ in Berlijn stelde de president van het Bundesarchiv,
Hartmut Weber (2007) zelfs dat het niet aanwezig zijn van een archieftoegang op het web voor hem gelijk
stond met het niet bestaan van dat archief. De positie en het bestaansrecht van kleine archiefinstellingen
kan versterkt worden door het aansluiten bij een beschrijvingsstandaard die algemeen erkend wordt als de
facto standaard en die in Nederland door onder andere het NA wordt toegepast.
Redenen van technische aard
Er zijn ook redenen die niet zozeer met de toepassingsmogelijkheden van EAD te maken hebben als wel
met aspecten van techniek. EAD is gebaseerd op een platformonafhankelijke standaard (XML) waardoor
er onafhankelijkheid is ten opzichte van wijzigingen in hard- en software. Hierdoor kan migratie van data
probleemloos geschieden. EAD maakt het mogelijk om vanuit de toegang door te klikken naar
gedigitaliseerde primaire documenten, zoals foto’s en gescande teksten. Vanuit EAD zijn met style sheets
verschillende presentatieformaten te generen, zoals PDF, ‘text’ en uiteraard HTML. Door het coderen van
de afzonderlijke elementen van een toegang kunnen deze elementen worden hergebruikt.
Interoperabiliteit en participatie in gemeenschappelijke databanken
In de bibliotheekwereld is al enkele jaren waar te nemen dat steeds meer catalogi aaneen worden geknoopt
tot metacatalogi, met als non plus ultra de Worldcat.13 Dit biedt de onderzoeker de aantrekkelijke
mogelijkheid om met één zoekactie in het bezit van meerdere bibliotheken te zoeken. Deze tendens van
schaalvergroting is ook te zien in de archiefwereld, zij het vooralsnog op bescheidener schaal. Op dit punt
zijn met name de Verenigde Staten en Groot-Brittannië de voorlopers. Er is daar een onmiskenbare trend
gaande dat archiefdiensten hun toegangen beschikbaar stellen via portals waardoor onderzoekers met één
zoekactie toegangen van meerdere archiefbewaarplaatsen integraal kunnen doorzoeken. In Berlijn werd dit
onderwerp door vele sprekers belicht. Fox (2007) merkte in zijn presentatie op dat als archiefinstellingen
individueel hun toegangen op het web presenteren, dit weliswaar al een stap voorwaarts betekent, maar
dat onderzoekers nog steeds gedwongen worden te reizen, zij het virtueel. Aggregaties van informatie over
archieven zoals die worden aangeboden door ArchiveGrid, Archives Hub en A2A bieden een eenduidige
onderzoeksomgeving en verhogen de toegankelijkheid dus aanzienlijk.
De noodzaak om tot portals te komen vindt ook zijn oorzaak in het feit dat de vrije structuur van het web
problemen oplevert voor de toegankelijkheid. Archiefinstellingen kunnen beter gezamenlijk hun
toegangen presenteren dan ieder voor zich. Een niveau hoger zou dat ook kunnen gelden voor alle
erfgoedsectoren. Een voorbeeld van een ‘cross-domain’ portal is BAM (Portal zu Bibliotheken, Archive
und Museen).14 Op het Berlijnse symposium was een paneldiscussie gewijd aan de wenselijkheid,
mogelijkheid en noodzaak van een Europese portal voor archieftoegangen, naar analogie van het
12

http://listserv.muohio.edu/archives/archives.html
http://www.worldcat.org/
14
http://www.bam-portal.de/
13
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European Digital Library project. In Nederland bestaat al de portal www.archieven.nl, waarin meerdere
archiefinstellingen hun toegangen hebben geïntegreerd. Deze portal is niet gebaseerd op EAD en is
leveranciergebonden, dus er is geen sprake van interoperabiliteit. EAD maakt het mogelijk dat
onafhankelijk van de lokale archiefsystemen, informatie vanuit die systemen naar een centrale databank
kan worden overgebracht om de informatie integraal aan te bieden. Een eerste initiatief voor een portal op
basis van EAD in Nederland is het project Zuid-Hollandse Collecties Digitaal. Om het belang van een
standaard als EAD te benadrukken stellen Velthausz en Bruinsma (2002): “gebruik van eigen (propriety)
beschrijvings schemas moet zoveel mogelijk vermeden danwel afgestraft worden” (p. 76).
Archiefbeheerssystemen
De belangrijkste aanbieders van in Nederland in gebruik zijnde archiefbeheerssystemen, zoals MAISFlexis, ABS-Archeion en ScopeArchiv beschouwen EAD als de de facto structuurstandaard en hebben
hun software aangepast zodat presentaties van archiefbeschrijvingen volgens de EAD-standaard plaats
kunnen vinden. Deze ontwikkeling geeft ondubbelzinnig aan dat EAD een belangwekkende factor is, zij
het dat dit uit de praktijk van Nederlandse archiefbewaarplaatsen nog nauwelijks blijkt.

5.4

Algemene conclusie

Er zijn veel redenen om EAD te omarmen. De voordelen zijn onomstreden. Als archiefdiensten zich niet
willen isoleren en hun (potentiële) gebruikers willen bereiken dan zullen ze de instrumenten moeten
inzetten die hun (potentiële) gebruikers verwachten. Het web bepaalt het informatielandschap voor zeer
vele sectoren, in het bijzonder voor die sectoren voor wie informatie core business is. Het web is de plaats
waar archiefinstellingen hun bezit toegankelijk moeten maken, minimaal in de vorm van beschrijvingen
van archieven en - indien doelmatig en uitvoerbaar - door images van primaire documenten. Bibliotheken
hebben lang voordat EAD bestond dit al begrepen en hun catalogi op het web geplaatst en al spoedig
catalogi met elkaar verbonden in portals. De Nederlandse universiteitsbibliotheken kennen al decennia
zo’n catalogusnetwerk. Dergelijke initiatieven waren nooit mogelijk geweest indien de bibliotheekwereld
niet (beschrijvings)standaarden had omarmd en aangenomen. In de Angelsaksische archiefwereld is de
noodzaak van een archiefstandaard het eerst ingezien en daar heeft ook de ontwikkeling plaatsgevonden.
De standaard is inmiddels een de facto standaard geworden. Er is geen alternatief voor EAD.

5.5

Conclusie voor Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek

Op grond van een mix van de hierboven genoemde - vooral technische - redenen had SAB al besloten dat
toepassen van EAD aansluit bij de organisatie en haar missie, doelen en strategieën. De overige redenen
gelden voor kleine en middelgrote archiefinstellingen en dus ook voor SAB. Ten aanzien van het aspect
bestaanszekerheid is het zelfs zo dat het presenteren van EAD-toegangen op het web van belang is om naast de grote archiefinstellingen (en andere dataleveranciers) - gezien te blijven. Daarnaast is het juist ook
voor kleine en middelgrote archiefbewaarplaatsen van belang dat zij met hun toegangen kunnen
participeren in gemeenschappelijke portals waar meerdere archiefinstellingen hun toegangen integraal
doorzoekbaar aanbieden. Voorwaarde voor participatie is de EAD-standaard. Door de relatieve
onbekendheid van het grote publiek met kleine en middelgrote archiefbewaarplaatsen, bieden deze
vormen van aggregatie een grotere toegankelijkheid. In §7.5 gaan we hier nader op in.
SAB beheert onder andere de archieven van de stad Deventer, die vanwege haar lange en rijke
geschiedenis geldt als een van de belangrijke Nederlandse steden. De archieven hebben om die reden een
meer dan lokale betekenis. Het is dan ook te verwachten dat een grotere toegankelijkheid - al dan niet in
combinatie met andere archiefbewaarplaatsen in een portal - tot een verhoging van het gebruik zal leiden.
De circa 200 van de 700 SAB-inventarissen die in een relatief eenvoudige PDF-vorm op het web zijn
geplaatst, worden al gevonden door gebruikers op afstand. Bovendien past EAD technisch gesproken
binnen het reeds ingezette traject van de verbeterde gegevensarchitectuur (VGA), waarbij het uitgangspunt
van verschillende vormen van dienstverlening wordt gevormd door een centrale databank, waarin
beschrijvingen van diverse informatiedragers en archieven worden opgeslagen om deze door middel van
metadatamodellen doorzoekbaar te maken.
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6
6.1

Het coderen van bestaande toegangen volgens EAD
Inleiding

Rond 1997 verschijnen er in met name Amerikaanse vaktijdschriften de eerste artikelen waarin verslag
gedaan wordt van conversieprojecten waarbij bestaande archieftoegangen retrospectief worden gecodeerd
volgens de EAD-standaard. Ook tijdens symposia en op discussielijsten en websites worden ervaringen
gedeeld. De gegevens die hieruit naar voren komen, hebben deels een algemene geldigheid voor EADconversietrajecten, ook voor kleine en middelgrote Nederlandse archiefdiensten die een dergelijke
conversie overwegen. Wij hebben die gegevens in dit hoofdstuk verwerkt. Het belang van de gegevens
wordt echter beperkt door een drietal factoren:
x aantal, aard, vorm en kwaliteit van toegangen;
x lokale situatie;
x stand van de techniek.
Veel van de conversieprojecten blijken te hebben plaatsgevonden bij archiefbewaarplaatsen die qua
functie, taken, faciliteiten en omvang sterk afwijken van het profiel van een Nederlandse kleine of
middelgrote archiefdienst. In de Verenigde Staten waren het vaak archiefbewaarplaatsen verbonden aan
wetenschappelijke instellingen, die vaak deel uitmaken van universiteiten met een zware ICT-afdeling.
Ook in Nederland vonden de eerste EAD-implementaties plaats bij grote instellingen als het IISG en de
Universiteit van Amsterdam en een grote archiefbewaarplaats als het NA. Het is de vraag of de
gemiddelde toegang - zo die al bestaat - van een van deze instellingen vergelijkbaar is met de gemiddelde
toegang van een kleine of middelgrote archiefbewaarplaats. De waarde van de ervaringsgegevens die
betrekking hebben op de ICT-aspecten van conversie is betrekkelijk, gezien het feit dat hard- en software
zich voortdurend ontwikkelt. Er is een ruimere beschikbaarheid van ‘tools’ die steeds beter in staat zijn
om het conversieproces te ondersteunen. Bij de eerste ervaringen wordt vaak genoemd de complexiteit
van SGML en de problemen die dit oplevert. Sinds EAD ook gebaseerd is op XML zijn de klachten over
de complexiteit verminderd omdat XML hanteerbaarder is dan SGML. Ook het recente beschikbaar
komen van instrumenten als EAD-editors, converters, templates die de conversie kunnen ondersteunen,
geeft een andere start dan vijf tot tien jaar geleden. Met deze instrumenten hebben we een aantal proeven
gedaan binnen SAB. De waarde van deze proeven voor het verkrijgen van betrouwbare ervaringscijfers is
beperkt, aangezien simulatie van een praktijksituatie niet goed realiseerbaar was. De proeven zijn
voornamelijk uitgevoerd om inzicht te krijgen in de werking van de EAD-converter van de Toolbox.

6.2

Voorbereiden op het converteren

Om bestaande toegangen te kunnen converteren naar een EAD-formaat is het nodig om te beschikken
over het digitale bestand van de te coderen toegang. Voor zover die bestanden zijn gemaakt met
geautomatiseerde tekstverwerking, zal er doorgaans een digitaal bestand bestaan. Als het gaat om
bestaande toegangen die zijn gemaakt met de typemachine, is het nodig de informatie uit de toegang
digitaal te maken. Hiervoor wordt Optical Character Recognition (OCR) gebruikt. Onduidelijke
typoscripten en handschriften zullen overgetypt moeten worden. Voordat deze digitale bestanden bewerkt
kunnen worden zal er over een aantal essentiële zaken beslissingen moeten worden genomen. Hieronder
worden deze nader uitgewerkt.

6.2.1

De mate van coderen

De Tag Library (Encoded, 2002) geeft aan dat er circa 20 EAD elementen vereist zijn. Tegenover de 140
elementen waaruit de volledige EAD DTD bestaat, is dat niet veel. Het spreekt voor zich dat naarmate er
meer elementen in een toegang worden gecodeerd de flexibiliteit van zoek- en presentatiemogelijkheden
toeneemt en daarmee de kwaliteit van de toegang als geheel. Het is aan de archiefinstelling om te bepalen
in welke mate men gebruik wil maken van de elementen. Dergelijke keuzes zullen in interne richtlijnen
moeten worden vastgelegd. De keerzijde is dat het coderen een arbeidsintensieve aangelegenheid is.
Bouché (1997) stelt in haar verslag van de EAD-conversie bij Yale University, dat met een minimum aan
codering ten opzichte van een papieren toegang de toegankelijkheid aanmerkelijk vergroot kan worden (p.
417-418). Archiefinstellingen kunnen op grond van een kosten-batenanalyse zoeken naar een balans,
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waarbij het aantal te converteren toegangen en de beschikbare mensen en middelen mee bepalend moeten
zijn. Door Hofman en Tuskan (2002) wordt benadrukt dat een uitgebreide analyse van de Tag Library van
groot belang is om te kunnen bepalen welke elementen moeten worden gecodeerd. Verder wordt gewezen
op het belang om de toepassing van EAD bij andere instellingen te bestuderen. Speciale aandacht moet er
zijn voor de vraag of persoonsnamen en geografische namen gecodeerd moeten worden, zodat op deze
termen gezocht kan worden.

6.2.2

De volgorde van verwerken

Een belangrijk vraagstuk is in welke volgorde de toegangen worden geconverteerd. Hiermee hangt samen
de vraag of geconverteerde toegangen direct gepubliceerd worden. Indien tot directe publicatie wordt
besloten is een aantal overwegingen denkbaar voor de prioriteitsbepaling:
x toegangen op de meest gebruikte archieven;
x toegangen op de grootste archieven;
x toegangen op de vanuit historisch/wetenschappelijk oogpunt gezien de belangrijkste archieven;
x toegangen waarvoor een digitale EAD-pendant een meer dan gemiddelde verbetering van de
toegankelijkheid inhoudt;
x toegangen die nog niet (als bijv. PDF of Word bestand) op het web staan.
In haar onderzoek naar de effecten die EAD-conversie heeft op archiefbewaarplaatsen geeft Marshall
(2002) aan, dat de mate van gebruik voor de onderzochte archiefdiensten het meest genoemde criterium
was voor de prioritering. Ook bij het NA heeft men ervoor gekozen om de toegangen op de meest
gebruikte archieven het eerst aan te pakken. De keuze voor de prioriteitsstelling is mede afhankelijk van de
lokale situatie en opvattingen over dienstverlening en toegankelijkheid.
Ook is het denkbaar dat de conversie van alle toegangen eerst volledig wordt afgerond, voordat de
toegangen op het web gepresenteerd worden. In dat geval kunnen er andere overwegingen dan de
hierboven genoemde worden gehanteerd, die meer met gemak van uitvoering en niet met publiek rekening
houden:
x minst gecompliceerde toegangen
x toegangen waarvan een digitale versie bestaat
Uit een onderzoek (Prom, 2002a) in de Verenigde Staten blijkt dat veel instellingen hebben gekozen voor
publicatie van de toegangen ineens. Bij het NA is ervoor gekozen eerst een substantieel deel van de
toegangen geconverteerd te hebben alvorens tot publicatie op het web over te gaan. Op dit moment zijn
ca. 1700 toegangen volgens de EAD-standaard beschikbaar bij het NA. Wij adviseren om direct na
conversie toegangen te publiceren om de voordelen van een EAD-toegang zo snel mogelijk te kunnen
benutten. Wel is het van belang dat dan de nieuwe toegangen in het archievenoverzicht geïntegreerd
worden aangeboden met de nog niet gecodeerde toegangen. Uit de zoekinterface moet duidelijk blijken
dat het aantal EAD-toegangen voortdurend wordt uitgebreid. Voor de verwerkingsvolgorde adviseren wij
prioriteit te geven aan de meest geraadpleegde toegangen.

6.2.3

De kwaliteit van de bestaande toegang

Voorzover toegangen zijn opgezet volgens de ISAD(G) standaard is conversie betrekkelijk eenvoudig.
EAD volgt namelijk ISAD(G). De praktijk van de archiefbewaarplaatsen is echter dat de bestaande
toegangen over het algemeen niet volgens de ISAD(G)-standaard zijn opgesteld. Redding (2002) is
uitgesproken in zijn mening dat veel archivarissen die EAD-implementatie overwegen, zich niet realiseren
dat hun bestaande toegangen niet zonder meer naar EAD zijn om te zetten (p. 36). In de Angelsakische
literatuur wordt veel aandacht besteed aan het aanpassen van de bestaande toegangen (‘re-engineering’)
voordat conversie plaatsvindt. De Tag Library version 1.0 stelt: “When converting finding aids to an ideal EAD
markup, some shifting of text or addition of data may be necessary to conform to the DTD's sequencing of elements and the
consignment of certain elements to specific setting” (EAD, 1998).
De Nederlandse beschrijvingspraktijk kent over het algemeen wel de meerniveaubeschrijving, zoals die
door Muller, Feith en Fruin is gecodificeerd (Muller, 1898) en die ook binnen ISAD(G) en EAD essentieel
is. De praktijk wijst uit dat de toegangen bij archiefbewaarplaatsen zelden of nooit alle volgens
consequente regels zijn samengesteld. Men zal een antwoord moeten geven op de vraag in hoeverre de
structuur van de toegang voldoende overeenkomt met de minimale eisen die in EAD zijn gesteld. In het
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bijzonder geldt dit voor de lijsten, die niet als een volwaardige toegang inclusief inleiding zijn te zien. Maar
ook ten aanzien van de inhoud zal er een check moeten plaatsvinden. Zo kan het voorkomen dat de
toegang onvoldoende zelfverklarend is, indien de tekst van de bestaande toegang als uitgangspunt wordt
genomen voor presentatie in een online-omgeving. Fox (1997) stelt dat door extra toelichtende informatie
toe te voegen, tegemoet kan worden gekomen aan de specifieke eisen die een online-omgeving stelt (p.
333). In de klassieke situatie van de studiezaal is er de archivaris die de gebruiker toelichting kan geven op
de toegang. In de online-omgeving ontbreekt die archivaris en is de gebruiker op afstand volledig
aangewezen op de informatie in de toegang. Marshall (2002) ondersteunt deze visie. Een presentatie in een
digitale omgeving stelt andere eisen aan de inhoud, structuur en presentatie van de informatie (p. 39).
Met de hand aangebrachte wijzigingen en aanvullingen komen veelvuldig voor in bestaande toegangen.
Soms zijn deze alleen te vinden in de toegang die voor het publiek beschikbaar is, maar het komt ook voor
dat ze alleen in het werkexemplaar van de archivaris voorkomen. Dergelijke mutaties zijn doorgaans niet
verwerkt in het (al dan niet) digitale bronbestand. In het ergste geval zijn er toegangen in omloop die
verschillen hebben in de mutaties. Onderlinge controle is dan onontkoombaar en kan tijdrovend zijn.
Mutaties zullen in ieder geval - voordat tot conversie kan worden overgegaan - alsnog moeten worden
verwerkt in het bronbestand. Een feit is dat, indien aan de conversie het geheel of gedeeltelijk corrigeren
van de toegangen moet voorafgaan, dit de omvang van het project aanmerkelijk kan vergroten.

6.2.4

De kwaliteit van het digitale bestand

Voor het geautomatiseerd converteren van digitale bestanden is de mate van consequente structurering
van de gegevens en van de opmaak van groot belang. Het door elkaar gebruiken van tabs, indents en
spaties levert complicaties op. Indien plaats en volgorde van de te onderscheiden gegevenselementen en
de onderlinge afscheidingen consequent zijn doorgevoerd, dan is een conversiemacro betrekkelijk
eenvoudig te schrijven. Bouché (1997) geeft als voorbeeld hiervan de situatie bij Beinecke Rare Book and
Manuscript Library, waar sinds 1986 beschrijvingselementen volgens strikte specificaties in bepaalde
databankvelden waren geplaatst. Het converteren en coderen was hiermee betrekkelijk eenvoudig. Bouché
geeft aan dat door middel van batchverwerking 260 toegangen met in totaal duizenden pagina’s in een
paar dagen waren verwerkt. Zoals onder andere bij het EAD-project van het IISG is gebleken, kan de
uitvoering ernstige vertraging opleveren wanneer de kwaliteit van het digitale bestand niet consistent is.
Het handmatig herstellen is zeer arbeidsintensief (Hofman & Tuskan, 2007).
Dow (2005) merkt op dat een instelling die nog niet overgaat tot een EAD-conversie, zich kan
voorbereiden door nieuwe toegangen consequent op te maken, zodat deze in een later stadium eenvoudig
kunnen worden geconverteerd.

6.2.5

Inhoudsstandaardisering

Gebrek aan (interne) richtlijnen - en controle daarop - en persoonlijke opvattingen van medewerkers, zijn
vaak de oorzaken van het gebrek aan uniformiteit van beschrijvingselementen van toegangen. Het gebrek
aan eenduidigheid is altijd voor lief genomen en binnen de vertrouwde omgeving van een kleine studiezaal
wellicht werkbaar. Nu de toegang echter in een online-omgeving gaat worden aangeboden, wordt
inhoudsstandaardisering ineens een actueel onderwerp. Als het immers de bedoeling van EAD is dat
archieven virtueel kunnen worden ‘samengevoegd’ via portals en dat ze integraal doorzoekbaar zijn, dan
moet er eenheid zijn in de wijze waarop bijvoorbeeld een persoonsnaam wordt vastgelegd (Gerard Reve
of Reve, Gerard). EAD regelt voor de inhoudsstandaardisering in principe niets. Velen zien hierin een
gevaar. Kamps (2007) stelt dat EAD zo flexibel is dat (afspraken over) standaardisering van de elementen
van groot belang is voor het succes of falen. Ook in de literatuur wordt dit aspect door velen genoemd.
Redding (2002) benadrukt de noodzaak van een consequent gebruik van inhoudsstandaarden naast het
gebruik van EAD. Zonder het standaardiseren van het inhoudsformaat van een element komt EAD niet
toe aan een van haar belangrijke principes, de informatie-uitwisseling. Bovendien merkt Redding op:
“putting EAD finding aids online with malformed content only serves to pollute the archival data pool” (p. 47). Kwaliteit
zou moeten gaan voor kwantiteit, zo meent hij. Een interessante conclusie uit het onderzoek van Redding
naar 53 EAD-conversieprojecten was dat 28 respondenten aangaven dat zij vóór de feitelijke conversie de
toegangen wilden herzien op het aspect van inhoudsformaat. De overige 25 gaven aan dat niet van plan te
zijn geweest. Van deze 25 gaven 23 aan dat zij tijdens het conversieproces alsnóg moesten besluiten tot
herziening van het inhoudsformaat. Hieruit zou men kunnen concluderen dat herziening van de bestaande
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toegangen op tenminste het inhoudsformaat, gewenst, zo niet vereist is, voordat tot conversie overgegaan
wordt.
Pitti (1999) stelde al eerder dat standaardisering van archivistische beschrijving verschillende
samenhangende standaarden vereist, waaronder ook een inhoudsstandaard. Ook Prom (2002b) komt naar
aanleiding van zijn onderzoek naar de uitwisselbaarheid van informatie tussen verschillende
metadatastandaarden, waaronder EAD, tot de conclusie dat er problemen bestaan met het uniform
toepassen van vijf van de zes verplichte ISAD(G) elementen. Alleen het titelelement werd consequent
toegepast. Gilliland-Swetland (2001) benadrukt eveneens dat het gebruik van inhoudsstandaarden van
groot belang is, niet alleen met het oog op portals, maar ook als het gaat om interoperabiliteit met andere
vormen van metadata, zoals Dublin Core (p. 222). Archiefbewaarplaatsen blijken vaak interne richtlijnen
op te stellen om de inhoud van de elementen op een consistente wijze vast te leggen. Hill, Stockting en
Higgins (2005) beschrijven in dit verband bij het NAHSTE-project hoe er intern beschrijvingsregels
werden ontwikkeld om consistentie van de beschrijvingen te verzekeren (p. 196). Bouché (1997) laat
overigens in haar conversieverslag een genuanceerder geluid horen dan de eerstgenoemden. Zij beschouwt
een minimale codering al als een enorme stap vooruit en geeft aan de hoogste prioriteit te hebben gelegd
bij een snelle beschikbaarstelling van toegangen (p. 413-418). Bij haar geen woord over de noodzaak tot
standaardisering van de elementinhoud en validatie.
Op grond van bovenstaande is het duidelijk dat EAD sec niet zaligmakend is. Met EAD worden alleen
bepaalde aspecten van een beschrijving gestandaardiseerd. Andere aspecten die (ook) voor de
toegankelijkheid, het zoeken en presenteren van informatie van groot belang zijn, zullen ook
gestandaardiseerd moeten worden. In de Verenigde Staten is hiervoor ‘Describing Archives, a Content
Standard - DACS’ ontwikkeld. Een Nederlandse pendant van DACS bestaat niet. Gezien de noodzaak om
informatie in de elementen zo uniform mogelijk vast te leggen en daarbij aan te sluiten bij bestaande
standaarden, is het gebruik van DACS ook voor Nederlandse archiefbewaarplaatsen aan te bevelen.

6.2.6

Authority files

Zoals met een inhoudsstandaard de wijze van noteren van de inhoud van een element wordt aangegeven,
zo geven authority files en thesauri de exacte schrijfwijze van een persoonsnaam, geografische naam,
onderwerpsaanduiding, etc. Vanuit DACS wordt hiervoor verwezen naar verschillende authority files en
thesauri voor een geautoriseerde schrijfwijze. Voorbeelden hiervan zijn de authority files van The Library
of Congress15 en de Getty Thesaurus of Geographic Names.16 Een voorbeeld van een Nederlandse
thesaurus is de Art & Architecture Thesaurus.17 Voor een deel is controle van de autorisatie uit te voeren
met deze en andere door DACS genoemde bronnen. Hoe actueel dit onderwerp is blijkt uit het feit dat er
onder invloed van de mogelijkheden van het semantisch web door DEN een werkgroep is ingesteld die
een inventarisatie heeft gemaakt van thesauri en andere termenlijsten die door erfgoedinstellingen gebruikt
worden (Taekema, 2006). Samenhangend met het gebruik van authority files en thesauri is de mogelijkheid
om betekenisvolle relaties die zijn vastgelegd tussen termen - zoals naamsvarianten - een functie te geven
binnen het zoekproces. Bijvoorbeeld het zoeken op ‘Reve, Gerard’ levert ook hits op waarin de naam
‘Reve, Gerard Kornelis van het’ voorkomt of ‘Darger Taveherven’ (een anagram/pseudoniem van Reve).
In de literatuur en in de praktijk zijn wij geen voorbeelden tegengekomen van het gebruik van authority
files en thesauri om met dergelijke aan elkaar gerelateerde indextermen te kunnen zoeken.

6.3

Richtlijnen

Het toepassen van een beschrijvingsstandaard zoals EAD is niet mogelijk voordat over alle aspecten van
het conversieproces volstrekte duidelijkheid bestaat voor alle betrokkenen. Door Hofman en Tuskan
(2002) wordt de flexibiliteit van EAD genoemd als een pluspunt, maar tevens als een punt van zorg. De
flexibiliteit kan leiden tot ongewenste afwijkingen. Veel hangt daarom af van hetgeen in richtlijnen wordt
neergelegd over die zaken waarover EAD geen regels stelt, zoals het gebruik van elementen, attributen,
inhoudsstandaarden en authority files. Dit is van belang indien de toegangen van één archiefinstelling
exclusief op het web worden aangeboden, maar het is van nog groter belang indien meerdere instellingen
betrokken zijn bij een EAD-project. Het NA heeft als enige in Nederland richtlijnen ontwikkeld.
15

authorities.loc.gov
http://www.getty.edu/research/conducting_research/vocabularies/tgn/
17
http://www.aat-ned.nl/
16
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Zandhuis (ca. 2003) adviseert om deze richtlijnen binnen Nederland tot algemene richtlijn te verheffen.
Dit vergemakkelijkt en bevordert de introductie van applicaties en bovendien zal de toegankelijkheid
worden verbeterd als de archiefgebruiker steeds met dezelfde vorm van toegangen wordt geconfronteerd.
De richtlijnen (laatste versie 1.7.2.) van het NA zijn gebaseerd op die van de Research Library Group
(RLG). Ook het project Zuid-Hollandse Collecties Digitaal hanteert die richtlijnen (Beek, 2006, p. 14).
In Berlijn benadrukte ook Kiesling (2007b) de noodzaak van het ontwikkelen en gebruik van ‘best
practices’. Zij stelt dat het hanteren van bestaande door andere instellingen ontwikkelde richtlijnen een
bruikbare oplossing is; vergelijking van richtlijnen leverde weinig substantiële verschillen op. Verschillende
archiefinstellingen of samenwerkingsverbanden van archiefinstellingen hebben hun richtlijnen op het web
beschikbaar gesteld. In bijlage III is een selectie daarvan opgenomen.

6.4

Het converteren

Als er standpunten zijn ingenomen over de hierboven genoemde kwesties, kan met het feitelijke
converteren begonnen worden. Op basis van de bestudeerde literatuur, de afgenomen interviews en onze
eigen tests kan geconcludeerd worden dat er geen standaardmethode voor een EAD-conversieproces
bestaat. Een aantal factoren speelt hierbij een rol:
x ontbreken van een ‘turn key’ en ‘plug and play’ oplossing;
x bestaan van verschillende producten - hard- en software - van verschillende leveranciers;
x de flexibiliteit van de EAD-standaard;
x het aantal toegangen;
x de kwaliteit van de toegangen;
x de vorm van de toegangen (digitaal of niet);
x de personele capaciteit;
x de kennis van ISAD(G)/EAD;
x de kwaliteit en kwantiteit van ICT ondersteuning;
x de beschikbare fondsen.
Deze factoren hebben alle als variabelen in meer of mindere mate een invloed op de inrichting van het
conversieproject en de snelheid en kwaliteit waarmee het project kan worden uitgevoerd. Geen project
lijkt op een ander. Zandhuis (2006) meldt hierover:
“Het is lastig om een algemene uitspraak te doen over de kosten en tijdsbesteding bij een dergelijke conversie. Het hangt
sterk af van hoe consequent de onderdelen in het Word document zijn opgenomen. Staat er bijvoorbeeld altijd een tab of een
punt na het inventarisnummer, kan op basis daarvan een conversie geschreven worden”.
Overigens waren ook nog eens weinig verslagen expliciet en gedetailleerd per fase van het conversietraject
in het vermelden van de tijd en kosten. Voor zover er wel aandacht voor dit aspect was, is het nauwelijks
mogelijk een vergelijking te maken tussen de verschillende resultaten, omdat vaak met verschillende maten
gemeten werd. Wel zijn er enkele totaalcijfers voor het conversietraject als geheel, maar daaruit zijn niet de
specificaties per fase af te leiden. Ook dateerden nogal wat verslagen van vijf tot tien jaar geleden,
waardoor de laatste technische ontwikkelingen niet verwerkt zijn, wat een vertekend beeld geeft. Ook de
EAD-discussielijsten boden nauwelijks bruikbare cijfers. Gezien het feit dat er in Nederland nauwelijks
EAD-projecten zijn uitgevoerd, hebben wij ook uit de interviews weinig cijfermateriaal gekregen. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat het project Zuid-Hollandse Collecties Digitaal geen kengetallen of
aannames heeft verwerkt van het tijdsbeslag.
Om toch een indicatie te kunnen geven van de inspanningen die gedaan zullen moeten worden, hebben
we de sporadische kengetallen uit de literatuur aangevuld met cijfers van door ons uitgevoerde proeven.

6.4.1

Instrumenten en hulpmiddelen

Voor het EAD-conversieproces zijn diverse hulpmiddelen nodig. In eerste instantie moet gedacht worden
aan technische hulpmiddelen, maar daarnaast ook aan standaarden en richtlijnen. Door verschillende
auteurs (o.a. Fox, 1997) wordt benadrukt dat er geen ‘turn key’ oplossingen zijn voor een EAD-conversie.
Die situatie geldt vooral in de tijd van de eerste conversies, maar feitelijk geldt deze nog steeds. Bij de
eerste conversieprojecten (o.a. Bouché, 1997) stond men voor een aantal technische vragen waarvoor men
zelf oplossingen moest bedenken Het resulteerde in verschillende oplossingen met verschillende middelen.
Voor een deel maakten deze pioniers gebruik van applicaties die nu niet meer gebruikt worden. Sommige
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softwarepakketten zijn uit de markt genomen, omdat ze zijn vervangen door verbeterde programmatuur.
Andere software is zelfs overbodig geworden, zoals de Panorama-viewer die nodig was om de in SGML
opgemaakte toegangen in HTML te kunnen bekijken. Er kwam behoefte aan een standaardoplossing. Een
van de eerste en belangrijkste standaardoplossingen was het EAD cookbook. Hoewel nog steeds geen
echte ‘turn key’ oplossing, is het Cookbook een uitstekende ‘tool kit’ gebleken voor de implementatie van
EAD. Voor met name kleinere archiefbewaarplaatsen is het een alternatief voor customised systemen die
een zware ICT-ondersteuning eisen (Wisser, 2005). Een soortgelijk initiatief is de Toolbox van het NA.
Hieronder worden deze twee pakketten nader besproken. Afzonderlijke instrumenten zijn opgenomen in
bijlage IV.

EAD Cookbook
Het Cookbook is ontwikkeld in 2000 als antwoord op de vraag van het archiefvak om een praktische,
stap-voor-stap ondersteuning bij de implementatie van EAD voor kleinere archiefinstellingen. De ‘tools’
van het Cookbook zijn bedoeld om het implementatieproces te vereenvoudigen en een grotere
consistentie te bereiken, waardoor de acceptatie wordt vergroot. Prom (2002a) geeft aan dat het
Cookbook op dat moment de eenvoudigste benadering van EAD-implementatie is (p. 259). Hij heeft in
zijn onderzoek de bruikbaarheid van het Cookbook nader bekeken. Hieruit blijkt dat ondanks het feit dat
het Cookbook vooral is bedoeld voor de kleinere instellingen, waar ICT-kennis beperkt aanwezig is, met
name de techniek nog voor problemen zorgt. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat het Cookbook
weliswaar een belangrijk hulpmiddel is, maar dat de archiefinstelling altijd voldoende ICT-kennis en vaardigheden in huis moet hebben. De hulpmiddelen van het Cookbook laten de mogelijkheid open dat
instellingen aanpassingen doen voor hun specifieke situaties. Echter, instellingen die zulke aanpassingen
deden, bleken het zich wel extra moeilijk te maken. Gedurende de jaren is het Cookbook voortdurend
aangepast aan veranderde technieken en nieuwe versies van de EAD DTD. Het Cookbook is beschikbaar
op de website van The EAD Roundtable van de SAA.18 Het Cookbook bevat:
x coderingsprotocol (gebaseerd op de ‘RLG Best Practice Guidelines for Encoded Archival
Description’);
x editor software met templates om EAD-documenten te maken;
x XSLT Style sheets die te downloaden zijn voor de presentatie.

EAD Toolbox van het Nationaal Archief
Het NA heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan bij het converteren van toegangen naar het
EAD-formaat. Als spin-off is een aantal instrumenten voor archiefinstellingen ontwikkeld en gratis
beschikbaar gesteld onder de naam EAD Toolbox19. Op het EAD-symposium in Utrecht van 19 april
2007 werden deze instrumenten gepresenteerd. De EAD Toolbox bevat onder meer:
x EAD Tag Library;
x controletool;
x conversiescripts;
x style sheets.
Deze applicaties kunnen worden gebruikt om met behulp van scripts digitale toegangen te converteren.
De instrumenten in de Toolbox gaan uit van de NA-richtlijnen. Bij het project Zuid-Hollandse Collecties
Digitaal zal men gebruik maken van de scripts die ontwikkeld zijn bij het NA. De afzonderlijke ‘tools’ die
opgenomen zijn in Cookbook en Toolbox zijn in bijlage IV nader beschreven.

6.4.2

De methodiek van converteren

Zoals hierboven al aangegeven is een standaardoplossing voor EAD-conversie niet voorhanden. In het
conversieproces zijn verschillende fasen te onderscheiden. Hieronder worden deze fasen nader uitgewerkt.
Voor deze uitwerking is gebruik gemaakt van qua opzet en inhoud verschillende schriftelijke verslagen van
EAD-conversieprojecten, interviews en mailcontacten. Wij hebben ervaringscijfers uit deze projecten
verwerkt bij de conversiefasen. Daar waar mogelijk hebben we de benodigde tijd per fase uitgedrukt in
18
19

http://www.archivists.org/saagroups/ead/tools.html

http://www.taskforce-archieven.nl/dossiers/tienvragen/eadtoolbox
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minuten per pagina. Deze eenheid van meten kwamen we het meest tegen, naast eenheden als kilobytes,
aantal toegangen en aantal inventarisnummers.

6.4.2.1

Voorbewerking van de inhoud en structuur van de toegang

In het ideale geval is de tekst van de bestaande toegang onveranderd bruikbaar om in EAD-formaat te
worden omgezet. In de praktijk zal dat zelden voorkomen. Gedurende het gebruik van toegangen over
jaren worden er fouten ontdekt die vaak handmatig zijn gecorrigeerd. Dergelijke correcties zullen in de
basistekst moeten worden verwerkt. Hofman en Tuskan (2002) benadrukken het belang van optimaliseren
van de bestaande toegangen om veel arbeidsintensieve nabewerking, zoals de correctie van onjuistheden
na de conversie te voorkomen. De conclusie is dat de kwaliteit van de (automatische) conversie in hoge
mate wordt bepaald door de consistentie in structuur en opmaak van de documenten. Zoals er een
noodzaak kan zijn om de inhoud van de tekst aan te passen, zo ook kan het zijn dat de structuur van de
toegang herzien moet worden, als gevolg van veranderde inzichten of vanwege fouten.

<> Het IISG had aan deze fase van voorbewerking gemiddeld 2 uur/toegang besteed (gemiddeld 4 min./pagina), maar
geeft zelf aan dat dit meer had moeten zijn (Hofman & Tuskan, 2007).

<> Een project bij vier universiteiten in Florida besteedde hieraan minimaal 8 uur/toegang (aantal pagina’s onbekend).
(Report, ca. 2003). Aangezien de gemiddelde omvang van de toegangen niet bekend is, stellen we op basis van het gemiddelde
van een IISG-toegang (30 p.) vast dat de benodigde tijd lag op gemiddeld 16 min./pagina).
<> Een proef bij SAB wees uit dat voorbewerking ca. 8 min./pagina kostte.

6.4.2.2

Scannen en optical character recognition of overtypen

Uitgangspunt voor de conversie is een digitaal bestand van de tekst van de bestaande toegang. Het kan
zijn dat die tekst alleen op papier bestaat en niet digitaal beschikbaar is. In dat geval zal de tekst alsnog
digitaal gemaakt moeten worden. Hiervoor bestaan twee opties:

A. Scannen + optical character recognition (OCR) + opmaak opschonen
Om van een toegang waarvan alleen een papieren versie bestaat een digitale versie te krijgen, bestaat de
mogelijkheid om de tekst te scannen om het resultaat vervolgens met OCR-software te bewerken, zodat
het gescande beeld naar herkenbare karakters wordt omgezet. Controle van het resultaat aan de hand van
het origineel en het zo nodig corrigeren is noodzakelijk omdat OCR-software geen 100% resultaat kan
halen. Bovendien is het nodig om het bestand op te schonen en volgens een consequente opmaak in te
richten, zodat conversie door middel van de automatische converter probleemloos plaats kan vinden.
Indien gekozen wordt voor conversie met behulp van een template is zo’n opschoning niet nodig.

<> Bij het NA hanteert men als kengetal voor het scan/OCR proces ca. 3750 woorden per uur (De Vries, 2007a).
Ervan uitgaande dat een gemiddelde pagina van een toegang ca. 300 woorden bevat, betekent dit ca. 12 pagina’s/uur (ca. 5
min./pagina). Onduidelijk is of in dit getal opschonen is meebegrepen.
<> In door ons uitgevoerde proeven kost scannen en OCR gemiddeld 7 minuten per pagina (excl. opschonen). Dit is onder
andere afhankelijk van de staat en de eventuele voor- en nabewerking van het origineel.
<> Redding (2002) geeft voor deze fase een gemiddelde van ca. 11 min./pagina.

B. Overtypen
In de gevallen dat scannen en OCR geen oplossing biedt, zoals bij handgeschreven toegangen, vage
afdrukken of voor de software moeilijk herkenbare letters, is overtypen een oplossing. Hierbij zijn er twee
mogelijkheden denkbaar:
1. De tekst wordt overgetypt in Word met een consequent gebruik van tabs, indents, etc. (‘tab
separated’) om de elementen te markeren en een consistente structuur te krijgen. Dit vereist
voorwerk, want de tekst moet zijn voorzien van aanwijzingen. Het resultaat van het overtypen
kan vervolgens met een automatische converter worden omgezet naar EAD-formaat.
2. De tekst wordt direct overgetypt in een template gebaseerde XML-editor, zodat direct een EADdocument wordt gemaakt. Dit vereist ook het nodige voorwerk, want de over te typen tekst moet
zijn voorzien van aanwijzingen. Eenmaal overgetypt in een valide XML-document is een
conversie niet meer nodig.
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Voor beide manieren van overtypen geldt dat - afhankelijk van de omvang en complexiteit van een
toegang - deze arbeidsintensief kunnen zijn. Ook is controle van het typewerk nodig. Zowel het IISG als
het NA hebben positieve ervaringen met het overtypen door bedrijven in lage lonen landen volgens de
eerste methode. Controle en correctie van het typewerk werd door de opdrachtgevers uitgevoerd.

AANBRENGEN VAN AANWIJZINGEN
<> De benodigde tijd voor het aanbrengen van aanwijzingen in de over te typen tekst, bedroeg bij het IISG gemiddeld 2
uur/toegang (gemiddeld 4 min./pagina). (Hofman & Tuskan, 2007).
<> Bij het NA bedroeg de benodigde tijd voor het aan aanbrengen van aanwijzingen gemiddeld 6 uur /toegang (De Vries,
2007b). Aangezien de gemiddelde omvang van de NA-toegangen niet bekend is, stellen we op basis van het gemiddelde van
een IISG-toegang (30 p.) vast dat de benodigde tijd gemiddeld 12 min./pagina bedraagt.

OVERTYPEN
<> Het NA hanteert als kengetal voor het ‘tab separated’ overtypen gemiddeld 2 uur voor een toegang (De Vries, 2007b).
Aangezien de gemiddelde omvang van de NA-toegangen niet bekend is, stellen we op basis van het gemiddelde van een IISGtoegang (30 p.) vast dat de benodigde tijd ligt op gemiddeld 4 min./pagina.
<> Het IISG drukt dit cijfer uit in een kostprijs van € 3,- per pagina. Aangezien niet bekend is hoeveel inspanning deze
activiteit heeft gekost is er geen tijd per pagina te berekenen.

CONTROLEREN TYPEWERK
<> Bij het NA bedroeg de benodigde tijd voor het controleren van het typewerk tussen 1en 16 uur/toegang (De Vries,
2007b). Aangezien de gemiddelde omvang van de NA-toegangen niet bekend is, stellen we op basis van het gemiddelde van
een IISG-toegang (30 p.) vast dat de benodigde tijd per pagina ligt tussen 2 - 32 minuten (gemiddeld 17 min./pagina).
<> Controle van de overgetypte toegangen kostte het IISG gemiddeld 2 uur per toegang (gemiddeld 4 min./pagina).

6.4.2.3

Coderen

Als de vorige fasen zijn doorlopen zijn er consequent opgemaakte digitale bestanden van de toegangen.
De bestanden zijn nu gereed om te worden gecodeerd naar het EAD-formaat, wat inhoudt dat in de tekst
de elementen worden voorzien van de EAD-tags. Dit geldt niet voor een bestand dat is verkregen door
direct overtypen in een XML-editor zoals hierboven genoemd, omdat in dat bestand door de template al
EAD-tags zijn toegevoegd. In praktisch alle verslagen van EAD-conversies wordt aandacht besteed aan
het feit dat er binnen een toegang onderscheid moet worden gemaakt tussen de inleiding en de feitelijke
inventaris. Beide onderdelen leveren hun eigen problemen op. In de inleiding zijn alle contextgegevens
verhalend bijeengebracht. Deze gegevens moeten naar hun EAD-elementkenmerk worden opgeknipt. Dit
kan niet geautomatiseerd worden uitgevoerd en kan dus bijzonder tijdrovend zijn. Het NA benadrukt dat
de benodigde tijd hiervoor kan variëren van minuten tot in extreme gevallen dagen (De Vries, 2007b).
Het coderen van de feitelijke inventaris kan wel geautomatiseerd worden uitgevoerd met behulp van
bijvoorbeeld de converter van het NA. Redding (2001) en het NA (De Vries, 2007b) geven aan dat de
omvang van dit proces sterk kan worden vertraagd door de aanwezigheid van voetnoten, bibliografieën,
tabellen, etc. Het aanbrengen van de tags in het digitale bestand kan op een aantal manieren plaatsvinden:
1. Het bestand wordt ingelezen in een XML-editor, waarna de tags handmatig worden aangebracht.
Dit vereist een grondige kennis van EAD, XML en de praktijk van tagging. Deze methode vereist
veel vaardigheid en geldt daardoor als zeer arbeidsintensief, waardoor deze methode moet worden
ontraden.
2. De inhoud van een toegang wordt met knippen en plakken overgebracht naar de betreffende
velden van en template. Met deze gestructureerde methode is de kans op fouten kleiner. XML zit
als het ware ‘onder de motorkap’ en de inhoud van de velden wordt geautomatiseerd omgezet
naar het EAD-formaat. De template gebaseerde editor ‘proMEAD’ die op het EAD-symposium
in Utrecht werd gepresenteerd, was op het moment van afsluiten van dit onderzoek nog niet
beschikbaar, waardoor we hiermee geen proeven hebben kunnen doen. Het NA zal deze ‘tool’
gaan gebruiken voor onder andere het coderen van de inleiding (De Vries, 2007b).
3. Het door een converter geautomatiseerd omzetten van de (Word-)tekst naar XML-formaat en
deze voorzien van de EAD-tags. Dit vereist dat de toegang consistent is in opmaak om het script
van de converter voldoende herkenningspunten te geven. In de praktijk moet er rekening mee
gehouden worden dat de converter niet altijd de patronen goed zal herkennen.
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<> Afhankelijk van omvang en complexiteit rekent men bij het NA hiervoor gemiddeld 3 uur/toegang. Aangezien de
gemiddelde omvang van de toegangen niet bekend is, stellen we op basis van het gemiddelde van een IISG-toegang (30 p.) vast
dat de benodigde tijd ligt op gemiddeld 6 min./pagina.
<> Zandhuis geeft aan dat een door hem uitgevoerde pilotconversie van 100 toegangen (excl. de inleiding) van het
Gemeentearchief Schiedam met behulp van de converter van het NA gemiddeld 20 min/toegang kostte (Zandhuis, 2007).
Aangezien de gemiddelde omvang van de toegangen niet bekend is stellen we op basis van het gemiddelde van een IISGtoegang (30 p.) vast dat de benodigde tijd ligt op gemiddeld 1 min./pagina.
<> Het onderzoek van Redding (2001) heeft uitgewezen dat het coderen van een inleiding gemiddeld 2 min./pagina kost.
<> Redding (2001) becijferde voor het coderen van de feitelijke inventaris (dus excl. inleiding) een gemiddelde van 1
min./pagina.

6.4.2.4

Controle en correctie

De methodes van converteren die hierboven worden genoemd geven geen van alle een 100% resultaat,
waardoor er altijd controle en correctie zal moeten plaatsvinden. Een parser (zie bijlage IV) zal kunnen
vaststellen of het resultaat een valide EAD DTD heeft opgeleverd. Maar ook een controle op het oog is
nodig.

<> Redding (2001) benadrukt het belang van de controle- en correctiefase sterk. Uit zijn onderzoek blijkt dat instellingen
hieraan gemiddeld 3 uur/toegang besteedden (gemiddeld 3 min./pagina).
<> Het IISG besteedde hieraan gemiddeld 2 uur/toegang (gemiddeld 4 min/pagina) (Hofman, 2007).
<> Het NA spreekt van “ettelijke uren per toegang”(De Vries, 2007b).

6.4.2.5

Opslaan

Nadat de laatste controle heeft plaatsgevonden op technische en inhoudelijke aspecten kan de EADtoegang worden opgenomen in een XML-databank. Deze handeling wordt hier volledigheidshalve
genoemd, maar vraagt geen merkbare inspanning die in minuten per pagina is uit te drukken. In geen van
de geraadpleegde conversieverslagen is hiervoor een tijdspanne opgevoerd.

6.4.3

Conclusie van de conversiemethodiek

Wat bovenstaande duidelijk heeft gemaakt is dat er een complex aan factoren is dat van invloed is op de
methode, de kwaliteit en de duur van de conversie. Ervaringscijfers van alle conversiefasen zijn maar
matig voorhanden en voor zover wel aanwezig, zijn ze onderling nauwelijks te vergelijken. Belangrijker is
dat het moeilijk is tot betrouwbare gemiddelden te komen. Een poging om alle beschikbare cijfers per fase
door middel van extrapoleren te uniformeren om vergelijkingsmateriaal te krijgen, bleek onhaalbaar. Ook
complicerende factoren zoals (lange) inleidingen, voetnoten, tabellen, etc. hebben een grote impact op de
verwerkingstijd. De mate van ondersteuning door ICT is ook een factor van betekenis, zeker in de
opstartfase van een EAD-project. De ervaringscijfers van het NA worden voor een deel negatief
beïnvloed door ‘trial and error’-effecten als gevolg van opstartproblemen. Men verwacht dat naarmate er
meer ervaring wordt opgedaan en met het verbeteren van de conversiescripts, er aanzienlijke tijdwinst te
boeken valt.
Hieronder is het tijdsbeslag per conversiefase nog eens schematisch weergegeven. De cijfers suggereren
een zekere betrouwbaarheid, maar zij dienen met een ruime marge te worden geïnterpreteerd. Met name
de gemiddelden zijn gebaseerd op de statistiek van slechts een paar gevallen, waardoor deze gemiddelden
hooguit als indicatief kunnen worden beschouwd. De cijfers geven dus geen harde garantie over de
feitelijke duur van de fasen van een conversietraject. In het schema hieronder is het tijdsbeslag per
conversiefase in minuten per pagina aangegeven.
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conversiefase
Voorbewerking
inhoud/structuur
§6.4.2.1

eindproduct
Basistekst toegang gereed
qua inhoud en structuur

geschatte tijd per pagina
IISG:
4 min.
Florida:
16 min.
Eigen proef:
10 min.

Gemiddeld:

10 min.

Scannen / OCR
opschonen / controle
§6.4.2.2

Basistekst toegang in digitale
vorm en

Aanbrengen van
overtypeinstructies
§6.4.2.2
Overtypen / controle
§6.4.2.2
Controle van het
overtypen
§6.4.2.2
Converteren inleiding
§6.4.2.3

Basistekst incl.
overtypeinstructies

Converteren lijst
§6.4.2.3

EAD-gecodeerde lijst

Controle / correctie
§6.4.2.4

EAD- gecodeerde toegang
gecontroleerd en
gecorrigeerd
EAD gecodeerde toegang in
databank opgenomen

NA:
Eigen proef:
AIP:
Gemiddeld:
IISG:
NA:
Gemiddeld:
NA:
Gemiddeld:
NA:
IISG:
Gemiddeld:
AIP:
NA:
Gemiddeld:
Zandhuis:
AIP:
NA:
Gemiddeld:
AIP:
IISG:
Gemiddeld:

5 min.
7 min.
11 min.
11,5 min.
4 min.
12 min.
8 min.
4 min.
4 min.
17 min.
4 min.
10,5 min.
2 min.
5 min.
3,5 min.
1 min.
1 min.
6 min.
2,6 min.
3 min.
4 min.
3,5 min.
P.M.

Opslag
§6.4.2.5
NA
IISG
Florida
AIP
Zandhuis

6.5

Basistekst toegang in digitale
vorm en opmaak consistent
Overgetypte tekst zonder
fouten
EAD-gecodeerde inleiding

= Nationaal Archief (De Vries, 2007b)
= Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (Hofman & Tuskan, 2007)
= Florida’s State Universities (Report, ca. 2003)
= American Institute of Physics (Redding, 2001)
= Ivo Zandhuis (Zandhuis, 2007)

Personeel en organisatie

Het converteren van bestaande toegangen vraagt een initiële inspanning. Dat betekent dat medewerkers
zullen moeten worden vrijgemaakt - indien een dergelijk project door eigen medewerkers moet worden
uitgevoerd. De vraag is of, en zo ja hoeveel, formatie kan worden vrijgemaakt. Kleine en middelgrote
archiefdiensten hebben in het algemeen onvoldoende formatie voor dit soort projecten. De schijnbaar
‘kosteloze’ oplossing door het project in de bestaande formatie te laten meelopen, heeft een keerzijde, zo
waarschuwt Fox (1997, p. 332). Het gevaar bestaat dat taken zullen blijven liggen, zoals taken die
samenhangen met de directe, dagelijkse dienstverlening. Overigens zal het vrijmaken van formatie in het
algemeen een te geringe capaciteit opleveren om een dergelijk omvangrijk project binnen een redelijke
termijn uit te voeren. Ook in het Projectplan Zuid-Hollandse Collecties Digitaal wordt dit punt erkend als
een mogelijk bedreiging van het project (Van der Beek, 2006, p. 19). Goulet en Maftei (2005) geven aan
dat het van belang is om een projectteam te vormen ter begeleiding van het conversietraject, bestaande uit
zowel archivarissen als ICT-deskundigen. Door vele auteurs (o.a. Fox, 1997) en geïnterviewden wordt
gewezen op de noodzaak dat archivarissen kennis hebben van EAD en ISAD(G). Ook binnen het plan
Zuid-Hollandse Collecties Digitaal wordt dit aspect benadrukt. In samenwerking met de Archiefschool
zullen daarom trainingen worden gegeven aan de projectmedewerkers.
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Het uitbesteden van (een deel van) de conversie kan overwogen worden. Het is mogelijk dat bij kleine en
middelgrote archiefbewaarplaatsen onvoldoende kennis en vaardigheid aanwezig is, dan wel dat de
technische facilitering onvoldoende is. Het kan om redenen van efficiency dan voor de hand liggen om
specialistische hulp in te huren. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende conversiefasen: scannen en
OCR, en overtypen. In nogal wat verslagen van EAD-conversieprojecten wordt uitbesteding van deze
fasen genoemd. Uitbesteding zou zich ook kunnen uitstrekken tot andere aspecten van het proces, zoals
het technisch beheer van bijvoorbeeld de XML-databank en/of de website. Hoewel uitbesteding in
principe het gehele conversietraject zou kunnen omvatten, is het duidelijk dat een volledige uitbesteding in
de praktijk onmogelijk is. De verschillende stijlen van beschrijving van archieven vereist dat medewerkers
van de archiefbewaarplaats betrokken zijn bij in ieder geval de voorbewerking en de diverse controlefasen.
Ook door Fox (1997, p. 334) wordt er overigens op gewezen dat in het geval van uitbesteding de
opdrachtgever nooit alles uit handen kan geven. Hij dient tenminste te zorgen voor voldoende kennis, het
‘vertalen’ van de instellingsdoelen naar leverancierseisen, onderhandelingsvaardigheden, supervisie en
kwaliteitscontrole. Er zijn verschillende bedrijven die EAD-conversies uitvoeren.
Een veelbelovende doelstelling van het project Zuid-Hollandse Collecties Digitaal is dat men een EADproductiehuis op wil zetten. In een interview gaf de projectleiding aan dat dit productiehuis een landelijke
functie zou kunnen krijgen (Van Zwol & Priester, 2007). Dat het uitbesteden van werkzaamheden ook
kwaliteitsrisico’s inhoudt, wordt onderkend (Van der Beek, 2006, p. 20). Men tracht dit te ondervangen
met een content-migratieplan, waarin de kwaliteitskaders zo precies mogelijk worden aangegeven. Het
gebruik van richtlijnen is hierbij essentieel. Er is nog een belangrijke overweging bij de keuze tot het
uitbesteden van een EAD-conversie. Een archiefbewaarplaats komt ook voor de vraag te staan hoe de
workflow aangepast moet worden om nieuwe archieven volgens de EAD-standaard toegankelijk te
maken. Hoewel ook in dat geval uitbesteding denkbaar is, zal de beschrijving van nieuwe archieven
doorgaans bij de archiefbewaarplaats zelf plaatsvinden. Dat betekent dat ook voor het maken van nieuwe
toegangen kennis en vaardigheden aanwezig moeten zijn om de toegangen direct EAD-gecodeerd op te
maken. Als deze kennis en vaardigheid toch moeten worden opgebouwd binnen een instelling, is een
conversieproject daarvoor een goede start. Dat zou ervoor pleiten om niet, of althans niet alles, uit te
besteden. Overigens doen Hofman & Tuskan (2002) in dit verband nog een interessante andere suggestie:
begin met ervaring op te doen door het maken van nieuwe toegangen en start pas daarna een EADconversietraject.
Het is voor de organisatie van een EAD-conversieproject van belang dat in ieder geval de volgende vragen
worden gesteld en beantwoord:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

6.6

Wat is het projectdoel?
Wie is de opdrachtgever?
Welke organisaties nemen deel in geval van een samenwerkingsproject?
Uit welke eenheden bestaat de projectorganisatie (werkgroep(en), stuurgroep)?
Wie is projectleider?
Uit welke functionarissen/personen bestaan de eenheden van de projectorganisatie?
Over welke kennis en vaardigheden moeten de functionarissen beschikken?
Welke verdeling van taken, bevoegdheid en verantwoordelijkheden is er tussen de
projecteenheden en functionarissen? (onderhandelen met partners, besluiten over uitbesteding)
Met welke begroting wordt gewerkt?
Hoe wordt geëvalueerd en verantwoording afgelegd over resultaten en uitgaven?
Hoe vindt de uitvoering van het project plaats?
Hoe worden werkafspraken en werkprocedures vastgelegd?
Welke kwaliteitskaders worden gesteld?
Hoe wordt de kwaliteit gecontroleerd?
Welke risico’s bedreigen het project?
Wanneer is het project geslaagd?

ICT

Het inrichten van een productieomgeving waar toegangen kunnen worden geconverteerd naar een EADformaat, stelt de nodige eisen aan soft- en hardware. In bijlage IV wordt beschreven welke instrumenten
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kunnen worden gebruikt. Om deze goed te kunnen inzetten is een courant informatiesysteem met goede
beveiligde opslag nodig, waaraan geen extreme eisen hoeven te worden gesteld. Voor een beschrijving van
de systeemconfiguratie die gepland is voor het project Zuid-Hollandse Collecties Digitaal wordt verwezen
naar het Projectplan (Van der Beek, 2006, p. 14). Door Zandhuis (2007) wordt geadviseerd niet te werken
met een oplossing waarbij ‘on the fly’ HTML en/of PDF presentaties worden gegenereerd, maar om deze
formaten direct leverbaar te hebben in de databank. Ook adviseert hij krachtige werkstations, omdat grote
EAD-bestanden nogal wat rekenkracht vragen. Om een EAD-implementatie te kunnen uitvoeren moeten
archiefbewaarplaatsen beschikken over een adequate ICT-infrastructuur en gebruik kunnen maken van
een professionele afdeling ICT - in huis of bij een moederorganisatie - die op verschillende niveaus
ondersteuning kan bieden. Bijzondere taken voor de afdeling ICT zijn het installeren en configureren van
de systeemsoftware, de applicaties en de databank. De ondersteuning die met name voor het gebruik van
de applicaties moet worden gegeven vanuit ICT, moet ook gebaseerd zijn op enige kennis van
archivistische principes. Stroeker (2005) wijst er in haar onderzoek op dat de personele capaciteit voor
ICT bij archiefdiensten zeer beperkt is en door de archiefdiensten als een van de grootste knelpunten
wordt ervaren: bij 74 % van de kleine archiefdiensten (tot 5 FTE) is minder dan 1 FTE beschikbaar voor
ICT-werkzaamheden; bij 35% van de middelgrote archiefdiensten (5-20 FTE) is eveneens minder dan 1
FTE beschikbaar voor ICT (p. 7).

6.7

Kosten

Een EAD-conversieproject betekent hoe dan ook een forse additionele inspanning voor een
archiefbewaarplaats, zeker als deze instelling tot de categorie kleine of middelgrote archiefbewaarplaatsen
behoort. Wij beperken ons hier tot de personeelskosten die direct voortvloeien uit de conversiefasen.
Materiële kosten hebben wij niet berekend omdat deze kosten betrekkelijk gering zijn in vergelijking tot de
personeelskosten en doorgaans als overhead kunnen worden beschouwd. Ook is de ICT-infrastructuur
binnen deze categorie veelal verschillend. De vraag of er geheel of gedeeltelijk uitbesteding van de
werkzaamheden plaats moet vinden, of dat alles (of een deel) door eigen medewerkers wordt uitgevoerd,
is in dit verband nauwelijks interessant. In het eerste geval zullen de kosten worden veroorzaakt door de
externe uitvoerder; in het tweede geval zullen de kosten bestaan uit de vervanging van de voor het project
vrijgemaakte medewerkers. De begrotingen van archiefbewaarplaatsen zullen vaak geen post ‘reservering’
kennen voor dergelijke grote projecten. In alle bestudeerde EAD-conversietrajecten is er sprake van
subsidiëring. Er zullen dus middelen gevonden moeten worden om een dergelijk project te financieren.
Ook voor het project Zuid-Hollandse Collecties Digitaal is een subsidie aangevraagd en gekregen (Senter
Novem). Personeelskosten vormen de grootste kostenpost. Op basis van de in het schema in §6.4.3
aangegeven benodigde tijdsinvesteringen, is een ruwe schatting te maken van de benodigde personele
capaciteit per conversiefase.
Behalve de cijfers voor de afzonderlijke conversiefasen, is er van een tweetal projecten (Redding, 2001;
Report, ca. 2003) bekend wat de totale tijdsinvestering was, zodat de investering per pagina was uit te
rekenen. Hoewel een totale tijdsinvestering bij IISG en NA niet bekend was, hebben we op grond van de
wel bekende tijdsinvestering per conversiefase, aangevuld met aannames voor de overige fasen, de
gemiddelde verwerkingstijd per pagina berekend. Een aanname was dat een gemiddelde toegang uit 30
pagina’s bestaat (ervaringscijfer van het IISG).
x Redding (2001) noemt in zijn projectbeschrijving een getal van gemiddeld 40 uur per toegang (=
gemiddeld 44 min./pagina). Redding geeft aan dat 50% van de tijd is gaan zitten in overhead
en administratieve achtergrondwerkzaamheden, zonder dat hij overigens precies aangeeft waaruit
die werkzaamheden bestaan.
x In Report (ca. 2003) worden totaalcijfers genoemd voor het EAD-conversieproject bij de
universiteiten van Florida. De gemiddelde urenbelasting voor de vier deelnemende partijen lag op
24 uur per toegang (aantal pagina’s onbekend). Indien we het gemiddelde aantal pagina’s op 30
stellen (ervaringscijfer van IISG), dan betekent dit voor het project in Florida gemiddeld 48
min. /pagina.
x Een totaalgemiddelde voor de conversie bij het IISG is niet bekend. Op grond van de
ervaringscijfers zoals vermeld in het schema in §6.4.3 voor de conversiefasen bij het IISG,
aangevuld met de gemiddelden van andere projecten voor de fasen waarvoor geen IISG-cijfers
bekend zijn, komt de gemiddelde verwerkingstijd te liggen op 39,6 min./pagina.
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x

Een totaalgemiddelde voor de conversie bij het NA is niet bekend. Op grond van de
ervaringscijfers zoals vermeld in het schema in §6.4.3 voor de conversiefasen bij het NA,
aangevuld met de gemiddelden van andere projecten voor de fasen waarvoor geen NA-cijfers
bekend zijn, komt de gemiddelde verwerkingstijd te liggen op 62,5 min./pagina.

Waren er al bij de afzonderlijke conversiefasen verschillen; ook bovenstaande totaalcijfers lopen sterk
uiteen. Die verschillen kunnen worden verklaard door een veelheid aan factoren, zoals die eerder zijn
beschreven. Ook voor deze totaalcijfers geldt dat deze voor het opstellen van een begroting voor een
EAD-project geen harde uitgangspunten mogen zijn. Een voorzichtige conclusie zou mogen zijn dat voor
het berekenen van de benodigde capaciteit voor een EAD-project veiligheidshalve uitgegaan moet worden
van een verwerkingstijd van 40-60 minuten per pagina. Dat betekent dat er rekening moet worden
gehouden met een ruime marge, die idealiter financieel volledig moet zijn afgedekt. Als niet voor het
gehele project een financiële dekking kan worden gevonden, is het verstandig om het project in delen op
te knippen, zodat er in ieder geval deelprojecten volledig kunnen worden afgerond. Overigens heeft het
opknippen in deelprojecten ook nog het voordeel dat de ervaringen van een deelproject kunnen worden
aangewend om de begroting van een volgend deelproject bij te stellen. Hierdoor kan men gaande het
project in een vroeg stadium een beter zicht krijgen op de haalbaarheid van het project als geheel.

6.8

Algemene conclusie

Veel factoren zijn van invloed op de methodiek, de kwaliteit en de duur van een EAD-conversietraject.
Ervaringscijfers van de conversiefasen zijn maar beperkt beschikbaar en moeilijk te vergelijken, waardoor
het vaststellen van gemiddelden zonder marges niet mogelijk is. Onze conclusie is dat voor de
uitvoering van een conversietraject gerekend moet worden met een tijdsinvestering van 40-60 minuten per
pagina van een toegang.
Het is denkbaar dat een archiefbewaarplaats geheel zelfstandig een EAD-conversietraject uitvoert, maar
om meerdere redenen ligt dit niet voor de hand. Voor de uitvoering van dergelijke grootschalige projecten
ontbreekt het doorgaans aan capaciteit om daarvoor een projectorganisatie te kunnen inrichten. Ook
EAD-kennis en -vaardigheden ontbreken. Een bijkomend probleem vormt veelal de afdeling ICT. Deze
voor het EAD-conversietraject cruciale factor wordt niet zelden bij kleine en middelgrote
archiefbewaarplaatsen verzorgd vanuit een moederorganisatie, zoals een gemeente. De letterlijk en
figuurlijk grote afstand tussen de archiefbewaarplaats en de moederorganisatie kan een belemmering zijn
bij de inzet van ICT. Als er al wel een eigen ICT-afdeling is, is deze vaak klein en doorgaans niet
afgestemd op extra werkzaamheden als het begeleiden van een EAD-conversietraject.
Uitbesteding kan de instelling voor een belangrijk deel in operationele zin ontlasten, maar
projectmanagement vanuit de instelling blijft noodzakelijk en er zal toch intensief contact met de
uitvoerder moeten zijn over onder andere voorbewerking van de toegangen.
Veel van de bestudeerde EAD-conversies betreffen gezamenlijke projecten. Het gezamenlijk voorbereiden
en uitvoeren van een dergelijk project heeft evidente voordelen. Gedacht kan worden aan het gezamenlijk
werven van fondsen, het opzetten en het uitvoeren van een project. Op deze wijze deelt men ervaringen,
spreidt men risico’s en staat men in het algemeen samen sterker. Het project Zuid-Hollandse Collecties
Digitaal is in Nederland het eerste voorbeeld van een gezamenlijk project van archiefbewaarplaatsen die
hun toegangen volgens de EAD-standaard (geïntegreerd) op het web gaan presenteren.Vanzelfsprekend
kan een gezamenlijke aanpak behalve voordelen ook de bezwaren hebben van verminderde
slagvaardigheid als gevolg van logge, bureaucratische overlegstructuren, lange communicatielijnen en
beperkte mandaten. Deze bezwaren zijn te verminderen door een gezamenlijk EAD-project zo in te
richten dat er sprake is van duidelijke opdrachten, eigen bevoegdheden, korte communicatielijnen en een
strakke aansturing.
Uit zowel de literatuur als de interviews wordt duidelijk dat EAD-conversieprojecten zeer omvangrijke
operaties zijn, die forse investeringen en inzet van medewerkers vereisen. Kleine en middelgrote
archiefdiensten hebben in het algemeen minder ontwikkelingskracht - kennis, personeel en financiën - dan
grote instellingen. Het is dan ook geen toeval dat zowel in de Verenigde Staten als in Europa grote
instellingen de ‘early adopters’ waren. Zelfs voor deze categorie gold de conversie als een zware en
omvangrijke operatie. Hoewel er sinds de eerste conversietrajecten gebruikersvriendelijker instrumenten
zijn gekomen en er meer informatie en ondersteuning is, lijkt een in eigen huis opgezet EADimplementatie- en conversietraject geen doelmatige aanpak, tenzij er sprake is van gunstige
omstandigheden zoals aanwezigheid van EAD/ISAD(G)-kennis en vaardigheid en een adequate ICT55
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ondersteuning. Aansluiting bij initiatieven zoals het Zuid-Hollands EAD-productiehuis zou een
belangrijke ondersteuning kunnen betekenen. Het (deels) uitbesteden van een EAD-conversie en/of het
participeren in gezamenlijke projecten met voldoende ondersteuning is een alternatief voor een volledige
‘in-huis aanpak’.

6.9

Conclusie voor Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek

Als gevolg van de uitvoering van het project ‘Vernieuwing GegevensArchitectuur’ (VGA) is er sprake van
een gunstig ICT-klimaat. Met het VGA is het mogelijk om meerdere informatiesystemen
(bibliotheekcatalogus, beeldbank en archieftoegangen) te koppelen om integraal zoeken mogelijk te
maken. Beschrijvingsstandaarden als EAD en EAC zijn hiervoor een conditio sine qua non. Dat het SABnetwerk deel uitmaakt van het computernetwerk van de moederorganisatie Saxion Hogescholen geeft aan
dat er in meerdere opzichten een degelijke ondersteuning is.
Zoals uit ons onderzoek blijkt is ICT een cruciale component van een EAD-conversietraject, maar het
uitvoerend werk zal vooral bestaan uit voorbewerken, scannen, OCR-en, converteren en vooral veel
controleren en corrigeren. Dat zijn archiefinhoudelijke werkzaamheden, die deels door gekwalificeerde
archiefmedewerkers met voldoende kennis en vaardigheden van ISAD(G) en EAD zullen moeten worden
uitgevoerd. Daar doet zich een probleem voor bij de casusorganisatie. De laatste jaren is de formatie voor
archiefontsluiting zozeer teruggelopen dat de archivarissen zich momenteel vooral concentreren op de
meest urgente werkzaamheden, zoals de directe dienstverlening. Inventariseren van archieven vindt
minimaal plaats. In het meerjarenbeleidsplan is een uitbreiding van deze taak ook niet voorzien. Het ligt
niet voor de hand om de geringe formatie in te zetten voor een EAD-conversietraject. Uitbesteding of
inhuren van medewerkers op projectbasis zal noodzakelijk zijn.
Op basis van steekproeven is vastgesteld dat er bij SAB sprake is van toegangen van een sterk wisselende,
zowel qua vorm als kwaliteit van inhoud en structuur. In de literatuur wordt op meerdere plaatsen
gewaarschuwd voor het z.g. GIGO-effect (‘garbage in, garbage out’), wat erop neer komt dat
informatiesystemen alleen correcte informatie kunnen geven, wanneer ze met de juiste gegevens zijn
gevoed. SAB zal rekening moeten houden met intensieve controle van de informatie. Dit kan zeer
tijdrovend zijn, zeker als daarvoor de archiefonderdelen zelf geraadpleegd moeten worden en er
verbeteringen moeten worden aangebracht in de toegangen.
Het lopende VPR-project heeft een directe relatie met toegankelijkheid en vindbaarheid van de
archiefmaterialen. Het VPR-project is te beschouwen als een inhaalslag om de logistieke lijnen te
verbeteren. Het is essentieel dat vanuit de toegangen wordt verwezen naar uniforme en juiste
magazijnlocaties Ook in de EAD-gecodeerde toegangen spelen deze aspecten een belangrijke rol.
Uniforme en juiste vindplaatsaanduidingen zijn feitelijk een voorwaarde voor het uitvoeren van EADimplementatie. Om redenen van verbetering van de vindbaarheid, overzichtelijkheid en doelmatigheid is
het aan te bevelen eerst het VPR-project af te ronden, voordat begonnen wordt met EAD-conversie.
De auteurs van dit onderzoeksverslag - tevens medewerkers van SAB - zijn voldoende op de hoogte van
de werking en toepassing van EAD/ISAD(G). Het is aanbevelenswaardig hun kennis te gebruiken voor
projectmanagement en -uitvoering.
Voor de bibliotheekautomatisering maakt SAB gebruik van de systemen van OCLC PICA. Gezien de
aanwezigheid van thesaurusfaciliteiten binnen deze systemen, ligt het voor de hand om hiervan gebruik te
maken bij de ontsluiting van de archieven en de beschikbaarstelling van de toegangen.
Het archiefbeheerssysteem van SAB is een in huis ontwikkelde MS Access-applicatie. Het verdient
aanbeveling dat de afdeling ICT een koppeling tot stand brengt tussen de EAD-databank en het
archiefbeheerssysteem.
Op basis van de ervaringscijfers komen we tot de volgende berekening van de benodigde capaciteit,
waarbij we uitgaan van het volgende:
Aantal toegangen:
Gemiddeld aantal pagina’s:
1 FTE:

700
15
1659 uur/jaar

Minimaal ca. 700 x 15 p. = 10.500 p. x 40 min. = 420.000 min./60 = 7.000 uur
Maximaal ca. 700 x 15 p. = 10.500 p. x 60 min. = 630.000 min./60 = 10.500 uur
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Om een EAD-project zelfstandig uit te voeren kan gedacht worden aan een combinatie van een interne
EAD-projectorganisatie en het inhuren van ondersteuning, inclusief het eventueel uitbesteden van
bepaalde fasen van de conversie. De omvang van dit project is van dien aard dat een realisatie binnen een
jaar niet voor de hand ligt, al zou er voldoende personele capaciteit beschikbaar zijn. De ervaringen bij het
NA wijzen uit dat - zelfs onder relatief gunstige omstandigheden - de aanloopproblemen niet gering zijn.
Na vier jaar ‘EAD’ heeft het NA van de 7.000 toegangen er 1.700 volgens EAD gecodeerd en online
geplaatst. Ook SAB zal met dergelijke aanloopproblemen rekening moeten houden bij de planning van de
looptijd. Gesteld dat er een projectlooptijd van drie jaar wordt aangehouden dan betekent dit voor het
project:
Minimaal 7.000 / 3
Maximaal 10.500 / 3

= 2333 / 1659 = 1,4 FTE per jaar
= 3500 / 1659 = 2,1 FTE per jaar

De taken van een projectorganisatie zijn, los van overheadactiviteiten, vooral het voorbereiden, regisseren
en controleren. Werkzaamheden als het overtypen en het opschonen van toegangen die een OCRbewerking hebben ondergaan, kunnen worden uitbesteed.
Een andere aanpak zou kunnen zijn dat aansluiting wordt gezocht bij gezamenlijke initiatieven zoals het
project Zuid-Hollandse Collecties Digitaal. Het is echter de vraag of dat project op afzienbare termijn
daarvoor mogelijkheden biedt. Ook kan naar het voorbeeld van Zuid-Holland een regionaal initiatief voor
Oost-Nederland worden gestart, waarin SAB en bijvoorbeeld het Historisch Centrum Overijssel een
voortrekkersrol zouden kunnen vervullen. Een Nederlandse pendant van een landelijk project als A2A in
Groot-Brittannië (ge-host door The National Archives) bestaat helaas niet, tenzij men het Zuid-Hollands
project als start van een dergelijke portal wenst te zien. Het aantrekkelijke van een dergelijk project is dat
er naast een gezamenlijke presentatie ook een gezamenlijke productieomgeving is. Hierdoor kan deze
professioneler worden ingericht en kunnen werkzaamheden en procedures efficiënter op elkaar worden
afgestemd. Bovendien zou presentatie van de SAB-toegangen binnen een gemeenschappelijke portal de
toegankelijkheid vergroten. Er zijn geen signalen dat een dergelijke Nederlandse archievenportal op EADbasis op handen is, hoewel het Engelse succes (400 deelnemende archiefbewaarplaatsen) van A2A
duidelijk maakt dat voor zoiets grote belangstelling bestaat. Een dergelijke belangstelling kan ook in
Nederland verwacht worden. De intentie van het project Zuid-Hollandse Collecties Digitaal om uit te
groeien, zou goed passen binnen de gedachte van een landelijke archievenportal. De betrokkenheid van
het NA bij dat project bevestigt dit nog eens.
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7
7.1

Het presenteren van de EAD-toegangen
Inleiding

Voor het digitaal aanbieden van archieftoegangen is het gebruik van EAD niet strikt noodzakelijk. Veel
archiefbewaarplaatsen in Nederland, waaronder ook SAB, hebben al een deel van hun inventarissen op
één of andere wijze digitaal beschikbaar. In de meeste gevallen gaat het dan om bestanden in HTML,
Word of PDF-formaat. Jaap Kamps (2007), onderzoeker gespecialiseerd in ontsluitings- en
zoektechnieken bij de Leerstoelgroep Archief- en informatiewetenschap aan de Universiteit van
Amsterdam, vergelijkt deze manier van digitale presentatie met de situatie van de boekdrukkunst in de
periode van de incunabelen. Toen werden boeken gedrukt die precies op handschriften leken, zonder dat
gebruik werd gemaakt van de nieuwe mogelijkheden die het drukproces bood. Op een vergelijkbare wijze
worden nu inventarissen gepresenteerd met dezelfde opmaak en presentatie als op papier, zonder dat nog
veel gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die de digitale beschikbaarheid kan bieden. Een van de
redenen om digitale archieftoegangen met behulp van EAD aan te bieden is het verbeteren van de
zoekfunctionaliteit en daarmee de gebruikersvriendelijkheid.
In dit hoofdstuk gaan we in op de manier waarop de toegangen, wanneer ze eenmaal digitaal beschikbaar
en in EAD gecodeerd zijn, kunnen worden aangeboden aan (potentiële) gebruikers. In de analoge situatie
is voor de archivaris het ontsluitende werk op dat moment al min of meer afgerond; de indeling van een
papieren toegang staat vast en is alleen door middel van bladeren of met behulp van een index te
raadplegen. In een digitale omgeving kan voor verschillende manieren van presenteren worden gekozen,
die - los van de gekozen ontsluitingsmethode - de gebruiker kunnen helpen de gewenste informatie te
vinden en te begrijpen. Over de presentatie van de digitale toegangen moet al in een vroeg stadium
worden nagedacht. In de digitale onderzoeksomgeving verandert de manier van zoeken van gebruikers.
Het onderzoek vindt meestal plaats vanaf de eigen werkplek, waardoor geen gebruik kan worden gemaakt
van de hulp en kennis van de archivaris. Daarnaast verandert ook de gebruikersgroep. Mensen die nog niet
eerder gebruik maakten van archiefmateriaal en archieftoegangen, komen via hun zoekacties op het web
bij deze toegangen terecht. Op die manier wordt een heel nieuwe doelgroep aangeboord, die wellicht om
een andere wijze van presenteren en andere zoekmethoden vraagt.

7.2

Veranderende gebruikers en veranderend gebruik

De flexibiliteit van EAD maakt het mogelijk de toegangen op een meer interactieve manier te presenteren,
zodat de gebruiker er eenvoudig(er) in kan zoeken en navigeren. Het is zelfs mogelijk om de presentatie
per type gebruiker of per soort vraag aan te passen. Gilliland-Swetland (2001) stelt dat het ware belang van
EAD dan ook niet ligt in het representeren van de fysieke en intellectuele vorm van de toegang voor
onlinedistributie, maar in het mogelijk maken van een breed archivistisch informatiesysteem. Zulke
systemen zouden ook gedigitaliseerde documenten kunnen bevatten en links naar andere archivistische en
bibliografische systemen. Ze geeft aan dat zo’n nieuw concept ook noopt tot nadenken over hoe de EADmetadata-infrastructuur het beste tegemoet kan komen aan de verschillende informatiebehoeften en
soorten informatiezoekgedrag. Ook Kris Kiesling (2007) benadrukte op het EAD-symposium in Utrecht,
in antwoord op de vraag welk voordeel er voor de gebruikers is als we EAD toepassen, dat de
archiefwereld zich veel bewuster is geworden van de presentatie en lay-out van de toegangen. De
gebruiker wordt als uitgangspunt genomen, niet meer het materiaal.

7.2.1

De virtuele omgeving als factor van toegankelijkheid

In hoofdstuk 2 hebben we al aandacht besteed aan de archiefgebruiker en de wijze waarop deze gebruik
maakt van de toegang. We kwamen toen tot de conclusie dat de virtuele omgeving van het internet als
extra factor van toegankelijkheid - naast het archief zelf, de archiefgebruiker en de archivaris - kan worden
beschouwd. Een van de belangrijkste veranderingen die de virtuele dimensie met zich meebrengt is het
ontbreken van een direct contact met een archivaris. Dat betekent dat de belangrijkste bron tot de
archieven, de archiefinventaris, zodanig moet zijn opgezet dat de inventaris in hoge mate zelfverklarend
moet zijn en op een eenvoudige wijze in zijn structurering en presentatie kan worden aangepast. Het is
nodig dat van te voren goed wordt onderzocht op welke wijze de toegangen het beste kunnen worden
aangeboden en welke hulpmiddelen eventueel beschikbaar moeten zijn voor het vinden en interpreteren
van informatie. Een voorbeeld hiervan is het project dat het Stadsarchief Breda met ondersteuning van
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onder andere de Archiefschool uitvoert. Het Stadsarchief Breda is bezig met het ontwikkelen van een
digitale onderzoeksomgeving: ‘De Historische Werkplaats Breda’ (Bogers & Alkema, 2007). De digitale
werkplaats moet een omgeving worden waar kennis en informatie over Breda kan worden uitgewisseld.
Op deze nieuwe website worden niet alleen meer data en bronnen toegankelijk gemaakt, maar kan ook
digitale uitwisseling van kennis en informatie plaatsvinden. Voor zo’n digitale werkplaats is het
noodzakelijk dat onderzoekers over de juiste instrumenten beschikken. In de module ‘Toegankelijkheid’
die in het collegejaar 2005-2006 werd gegeven aan de Hogeschool van Amsterdam, heeft een projectgroep
van studenten zich beziggehouden met de vraag hoe kan worden bepaald welke instrumenten dat zouden
moeten zijn. Daarbij werd ervan uitgegaan dat de volgende functionaliteiten op de website ondersteund
moesten worden:
Zoekfunctionaliteiten:
• Ondersteunen van begrip en gebruik van toegangen.
• Ondersteunen van begrip en gebruik van een integrale zoekfunctie.
• Ondersteunen van begrip en opzet van zoekstrategieën.
Interactiemogelijkheden:
• Ondersteunen van individueel onderzoek.
• Consulteren van een archivaris.
• Ondersteunen van community-vorming.
• Ondersteunen bij publiceren van materiaal.
• Ondersteunen bij het commentaar geven op onderzoeken van anderen.
Onderzoeksmogelijkheden:
• Ondersteunen bij het raadplegen van de content.
• Aanbieden van andere erfgoedbronnen.
Hiervoor werd een groot aantal instrumenten uit literatuur, bij archiefdiensten en op websites van
archiefinstellingen, bibliotheken en musea met behulp van een checklist onderzocht. Vervolgens werd
gekeken naar aansluiting bij de doelstellingen van de digitale historische werkplaats. Aan de hand daarvan
werd een aantal (soorten) instrumenten aanbevolen, zoals een animatie ‘tutorial’ (gebruikersinstructie aan
de hand van voorbeeldfilmpje) voor de zoekmachine en een forum, themapleinen en een chat-interface
om discussie tussen gebruikers te stimuleren (Van Dam, Geelhoed, Hoevenaars, Lai & Smirnova, 2006).
Wat ons betreft zou een chat-interface (Instant Messaging) ook goed kunnen dienen om contact met de
archivaris te hebben.
Een volgende interessante vraag die zich voordoet in de virtuele omgeving is wat de gevolgen van
publicatie van EAD-toegangen zijn voor de dienstverlening in archiefinstellingen. Een van de
uitgangpunten van Breda was dat de personeelsbezetting bij het Stadsarchief zodanig is, dat ondersteuning
van gebruikers van het archief slechts beperkt mogelijk is. De digitale werkplaats moet zoveel mogelijk de
helpende rol van de archivaris over kunnen nemen (Van Dam et al., 2006). Ook Szary (2001) verwacht dat
gebruikers minder hulp nodig zullen hebben van de archivaris, vooral in de beginfase van hun onderzoek,
als de toegangen met voldoende aanvullende informatie via het web beschikbaar zijn. Het is nog maar de
vraag of dat een reëel uitgangspunt is. Er is naar dit onderwerp nog nauwelijks onderzoek gedaan. Enkele
antwoorden op een vraag via de Amerikaanse EAD-discussielijst, naar de gevolgen van het beschikbaar
stellen van EAD-toegangen voor het personeel in publieksdienst, lijken juist te wijzen op het tegendeel.
Hoewel ze aangeven dat er geen harde cijfers voorhanden zijn, geven twee deelnemers van de lijst aan dat
het aantal vragen juist toeneemt. Met name de verzoeken om informatie uit bepaalde stukken en om
reproducties, zijn wezenlijk toegenomen. Daarnaast geeft één van de deelnemers aan dat de aanwezigheid
van onlinetoegangen lijkt te resulteren in minder vragen over de aanwezigheid van bepaalde stukken of
onderwerpen, maar meer vragen naar beschikbaarheid van gevonden materiaal.
Er komen meer vragen van gebruikers die niet bekend zijn met archieven en toegangen. Die uitbreiding
van het publieksbereik is gewenst, maar deze gebruikers hebben meer hulp nodig bij het navigeren binnen
toegangen en bij het begrijpen van inhoud en context. Nog een belangrijke toevoeging hierbij is dat de
archivaris door eigen gebruik van de onlinetoegangen veel vragen sneller kan beantwoorden (Nelson,
2007). Zoals onder andere uit deze mailwisseling blijkt, gaan gebruikers er in een digitale omgeving al snel
van uit dat, nu ze lijsten van materialen krijgen aangeboden, ook de mogelijkheid moet bestaan om de
stukken direct te bestellen. Dit leidt ertoe dat veel instellingen gaan bekijken of en hoe ze deze
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dienstverlening kunnen aanbieden op een eenvoudige en goedkope manier. Een onderzoek onder
gebruikers van The National Archives in Groot-Brittannië heeft aangetoond dat men graag gedetailleerde
informatie wil kunnen ontvangen en ook bereid is voor deze dienstverlening te betalen (Hill 2004). In
Nederland biedt het Gemeentearchief Amsterdam al enige tijd de mogelijkheid aan van ‘scanning on
demand’.
Al deze elementen van het aanbieden van informatie in een virtuele omgeving vragen erom nader
onderzocht en bediscussieerd te worden. Er is onderzoek nodig naar zowel de gevolgen voor de
dienstverlening binnen de archiefdiensten, alsook naar de wijze van presentatie van toegangen en de
instrumenten waarmee de gebruikers het meest gediend zijn.

7.2.2

Wat wil de gebruiker?

De archiefgebruiker is sinds eeuwen gewend voor zijn onderzoek gebruik te maken van papieren
inventarissen. Er is een parallel te leggen met de bibliotheekwereld. Daar is tot in de jaren negentig van de
vorige eeuw gebruik gemaakt van papieren kaartcatalogi. De bibliotheekautomatisering heeft tot gevolg
gehad dat de kaartcatalogus is verdwenen. Het bijhouden van een kaartcatalogus naast een digitale
catalogus zou ondoelmatig en overbodig zijn. De kans op fouten neemt toe wanneer een wijziging in
meerdere systemen moet worden aangebracht. Bovendien vermindert het belang van een kaartcatalogus
door de extra zoekfaciliteiten van een digitale catalogus. Dezelfde bezwaren gelden voor het aanbieden
van EAD-gecodeerde toegangen naast papieren versies. Voor EAD-gecodeerde toegangen geldt nog in
sterkere mate dan voor kaartcatalogi, dat er zoekfunctionaliteit is ingebouwd die een papieren versie nooit
kan bieden, zoals hyperlinks. Wij pleiten ervoor de toegangen daarom alleen digitaal aan te bieden. Wel
moet de mogelijkheid worden geboden op een makkelijke manier een toegang te printen.
In hoofdstuk 2 schreven we al dat DE gebruiker niet bestaat en dat categorisering van gebruikersgroepen
een bijna ondoenlijke zaak is. Toch is het zinvol en noodzakelijk dat we met behulp van verschillende
typologieën, waaronder een indeling naar competenties van de gebruiker, te weten komen op welke
manier de dienstverlening aan potentiële gebruikers van archiefdiensten het beste kan worden
vormgegeven. Veel auteurs die zich met EAD bezighouden, pleiten er dan ook voor dat meer aandacht
aan gebruikersonderzoek wordt besteed. In de archiefwereld is het pas sinds de jaren negentig van de
twintigste eeuw in zwang om zich bij de ontsluiting van archieven te richten op de gebruikers in plaats van
op het materiaal. Voor archivarissen is het een nieuwe manier van denken over hun werk, er is geen
traditie die de gebruiker centraal stelt.
In 1997 schrijft Fox nog dat onderzoek moet worden gedaan naar hoe een zoekinterface voor toegangen
eruit zou moeten zien. Van zoeken in bibliotheekcatalogi weet men het nodige, van zoeken in
archieftoegangen nog maar weinig. Ook Marshall (2002) concludeert in haar onderzoek naar de invloed
van EAD op bestaande archiefpraktijken, dat er weinig onderzoek naar het gebruik van archieftoegangen
is gedaan en al zelden naar het gebruik van EAD-gecodeerde toegangen. Ze merkt hierbij op dat dit des te
vreemder is, omdat gebruikerstevredenheid vaak wordt genoemd als een maatstaf om het succes van
EAD-programma’s te evalueren. Gilliland-Swetland (2001) geeft aan dat al in een zeer vroeg stadium van
dergelijke programma’s het doen van onderzoek naar gebruikersbehoeften en -ervaringen belangrijk is.
Met name is dit het geval bij het bepalen van de mate van coderen. Hoe intensiever dat coderen is (zowel
in termen van elementen en attributen als van niveaus), hoe meer zoekfunctionaliteit er van de toegang
gevraagd kan worden. De keerzijde van de medaille is dat ook de kosten van het coderen groter worden
omdat meer tijd en expertise nodig is. Aan de hand van uitkomsten van gebruikersonderzoek kunnen
afwegingen worden gemaakt met betrekking tot zowel het beschrijven en coderen als de wijze van
presenteren van archieftoegangen.
Nu steeds meer archiefdiensten overgaan tot het digitaal aanbieden van toegangen, lijkt het belang van
gebruikersonderzoek steeds vanzelfsprekender. Inmiddels zijn er in de afgelopen jaren enkele
onderzoeken uitgevoerd waaruit zeer bruikbare gegevens naar voren zijn gekomen. Met name het
Nederlandse onderzoek van Tamara Groot heeft met de set van 35 functionele eisen voor een applicatie
om te kunnen zoeken in archiefbeschrijvingen een zeer bruikbaar instrument voor het ontwerpen van een
gebruikersinterface opgeleverd (Groot, 2003). Ook de resultaten van enkele recente Amerikaanse en
Engelse onderzoeken kunnen een hulpmiddel zijn bij beslissingen over de wijze van presentatie van
digitale toegangen. Op de belangrijkste uitkomsten komen we in §7.3 en §7.4 nog terug.
In mei 2007 is bij de Universiteit van Amsterdam een grootschalig onderzoek naar de zoekmogelijkheden
in EAD-gestructureerde inventarissen gestart, onder de naam README (Retrieving Encoded Archival
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Desciptions More Effectively). De resultaten zijn uiteraard nog niet beschikbaar voor ons onderzoek,
maar zullen zeker de moeite waard zijn voor toekomstig gebruik.20

7.2.3

Een nieuwe visie op de archiefbeschrijvingspraktijk

Hoewel EAD de mogelijkheid biedt om met behulp van metadata traditionele inventarissen op een
nieuwe manier aan te bieden, is ook de discussie over de manier van beschrijven van archieven
aangewakkerd door het beschikbaar komen van digitale toegangen. Al verschillende keren is aan de orde
geweest dat de flexibiliteit van EAD naast vele voordelen ook nadelen kent. Juist bij het uitwisselen van
informatie, bijvoorbeeld bij deelname aan een portal of ander gezamenlijk zoeksysteem, is het van belang
dat ook de inhoud van de beschrijvingen gestandaardiseerd wordt. Hoewel het een bijna onmogelijke zaak
lijkt dit wereldwijd te realiseren, is het van belang toch over bepaalde onderdelen consensus te bereiken. In
dit verband willen wij ervoor pleiten dat Nederlandse archiefdiensten en samenwerkingsverbanden zich in
elk geval conformeren aan de richtlijnen zoals die door het Nationaal Archief zijn opgesteld.
Naast deze discussie met betrekking tot de manier waarop (nieuwe) toegangen worden gemaakt, wordt
ook door veel archivarissen nagedacht over de veranderende rol van archiefdiensten bij het aanbieden van
historische informatie. Vergroting van het publieksbereik is wat de meeste archiefdiensten zich ten doel
stellen, al was het maar om het bestaansrecht van de dienst te verzekeren. De hernieuwde belangstelling
voor geschiedenis biedt mogelijkheden om nieuwe doelgroepen aan te boren. Op welke manier dit gedaan
moet worden is nog de vraag. Een grote groep potentiële gebruikers is alleen te bereiken door historische
informatie op een makkelijke, snelle manier voor te schotelen, iets wat ook wel het supermarktmodel
genoemd wordt. Voor veel archivarissen ligt dat wel erg ver van het meer traditionele model van de
archiefdienst als onderzoekswerkplaats. Bogers en Alkema (2007) gaven bijvoorbeeld aan dat het
Stadsarchief Breda nog volop bezig is te bepalen wat er op het web gaat worden gepubliceerd en hoe ver
men moet gaan met de ontsluiting van het materiaal. Het supermarktmodel heeft hierbij niet de voorkeur,
in elk geval niet voor alle onderwerpen en archieven. Er zal worden ingespeeld op de actualiteit, maar het
Stadsarchief moet ook een plaats blijven waar mensen plezier beleven aan het doen van onderzoek.
Goulet en Maftei (2005) beschrijven hoe het conversieproject in hun organisatie, de Conseil Général des
Pyrenées-Atlantiques, heeft geleid tot het opnieuw kijken naar het maken van toegangen en de relatie met
gebruikers. Niet alleen moesten beslissingen worden genomen over presentatie van de toegangen, ook
moest aandacht worden besteed aan de standaardisatie van de inhoud van toegangen. Tevens is van de
gelegenheid gebruik gemaakt om alle toegangen in een vriendelijker vorm te presenteren. Om dit te
bereiken is veel tijd gestoken in de voorbewerking en aanpassing van de toegangen, voordat de conversie
plaatsvond. Gilliland-Swetland (2001) omschrijft de toegang als een complex multifunctioneel
beschrijvend instrument dat essentieel is als zoekinstrument en voor het beheer van de toegangen. Zij
geeft aan dat hoewel de effectiviteit van de toegang nooit systematisch is onderzocht, alles erop wijst dat
de toegang slecht aansluit bij de praktijk van gedrag en informatiebehoefte van de niet geschoolde
gebruiker. Daarmee doelt zij op de groep gebruikers die niet bekend is met de klassieke inventaris en
andere archieftoegangen. Van deze gebruikers is het de verwachting dat er steeds meer - al of niet toevallig
- terecht zullen komen bij de digitale toegangen. Amanda Hill (2004) benadrukt dat het beschikbaar stellen
van informatie op het web vraagt om een nieuwe manier van beschrijven. Archivarissen zijn opgeleid voor
het beschrijven van hun materialen, maar de niet geschoolde gebruikers hebben behoefte aan aanvullende
interpreterende contextinformatie. Deze moet makkelijk te lezen zijn en verhalend zijn opgebouwd. Hill
stelt dat professionals uit de museum- en onderwijspraktijk hiermee veel meer ervaring hebben dan
archivarissen. Zij pleit voor het bundelen van verschillende soorten expertise bij samenwerkingsprojecten
binnen de erfgoedsector.

7.2.4

Standaardisatie van presentatie

Naast het standaardiseren van de invoer van toegangen is het ook van belang dat aandacht wordt besteed
aan standaardisatie van de presentatie ervan. Op de website van de SAA wordt het belang van
standaardisatie als volgt omschreven: “Consistency of presentation also improves user understanding of the purpose and
scope of inventories just as the standardized display of library catalogs makes them comprehensible to a large and diverse
audience” (EAD Cookbook, 2002).

20
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Helaas is het standaardiseren van (de presentatie van) archivistische beschrijvingen heel wat lastiger dan
die van bibliografische beschrijvingen. Kamps (2007) merkt hierover op dat de ordening per archief kan
verschillen, vanwege het respect voor de oude orde, dus niet met behulp van bijvoorbeeld één helptekst is
duidelijk te maken. Een complicerende factor hierbij is de flexibiliteit van EAD bij het presenteren door
middel van style sheets. Hoewel de flexibiliteit voordelen kan hebben, zoals een doelgroepgerichte
presentatie, kan een veelheid aan presentatievormen de archiefgebruiker verwarren. Vanuit dat oogpunt
zou een uniforme presentatie de voorkeur verdienen. Hiervoor zou in Nederland - gezien de
voortrekkersrol - aangesloten kunnen worden bij de presentatievorm van het NA.
Dow (1997) geeft aan dat het coderen met EAD in elk geval niet automatisch inhoudt dat digitale
toegangen goed functioneren in een gemeenschappelijke databank. Inventarissen en andere toegangen
zullen een mate van uniformiteit moeten hebben om ze eenvoudig begrijpelijk te maken voor gebruikers.
Deze uniformiteit richt zich zowel op de intellectuele inhoud als ook op de coderingsprotocols. Het is
noodzakelijk alert te blijven op ontwikkelingen die samenhangen met gemeenschappelijke databanken.

7.3

Website en archievenoverzicht

Voor alle archiefinstellingen is het van belang dat de door hen beheerde archieven goed vindbaar en
toegankelijk zijn. De archieven ontlenen hun betekenis immers aan het gebruik. In een virtuele omgeving
betekent dit voor kleine en middelgrote archiefdiensten een extra inspanning om hun bestaan en hun
toegangen onder de aandacht te brengen. Grote organisaties hebben vaak het voordeel van een grotere
naamsbekendheid en de beschikbaarheid van meer publicitaire middelen. Volgens Dow (1997) moet de
aanwezigheid op het web voor kleine archiefinstellingen tenminste bestaan uit een archievenoverzicht,
inventarissen van de grotere archieven en daarnaast wellicht enige primaire bronnen.
Om een plaats te behouden in de onderzoekswereld en het publieksbereik van de archieven te vergroten,
is het vooral voor kleinere instellingen van belang dat ze gemakkelijk vindbaar zijn op het web. Kleine en
middelgrote archiefinstellingen in Nederland hebben lang niet altijd een eigen website, bijvoorbeeld omdat
ze onder een gemeentelijke website vallen, of de website van een andere moederorganisatie. Ze zijn
daardoor vaak moeilijk te vinden. Het belang van de zichtbaarheid van de archiefdienst op de website is
niet altijd evident binnen een grotere organisatie. Het management van de archiefdienst moet zich sterk
maken hiervoor binnen de organisatie voldoende aandacht te krijgen, zodat de archiefdienst zich
voldoende kan profileren. Daarnaast is het belangrijk dat de website voldoet aan algemene eisen met
betrekking tot ontwerp en doorzoekbaarheid, bijvoorbeeld de eis dat een gebruiker in een oogopslag kan
zien over welke onderwerpen de website informatie biedt (Wubs & Huysmans, 2006a, p. 83). In het kader
van het project e-overheid heeft de Nederlandse overheid richtlijnen opgesteld voor duurzaamheid en
toegankelijkheid van websites, waarbij archiefdiensten zouden kunnen aansluiten (Overheid, z.j.).
De Amerikaanse situatie wijkt in zoverre af van de Nederlandse, dat veel archiefbeherende instellingen
deel uitmaken van universiteiten en bibliotheken. Deze veel voorkomende combinatie van
archiefcollecties en bibliotheekcollecties heeft ertoe geleid dat er al in een vroeg stadium behoefte was aan
het onderbrengen van verschillende soorten beschrijvingen in één catalogus of databank. Als gevolg van
het wijd verbreide gebruik van het MARC-formaat voor bibliografische beschrijvingen en de mogelijkheid
vanuit MARC-veld 856 te linken naar een online-archieftoegang, zijn in de Verenigde Staten
archieftoegangen vaak bereikbaar via een digitale catalogus. Een dergelijke overkoepelende catalogus of
zoekschil voor het doorzoeken van meerdere databanken is voor elke archiefinstelling een goede
mogelijkheid hun gebruikers met één zoekactie door de beschrijvingen van alle materialen te laten zoeken.
Naast de archieven wordt nagenoeg altijd een bibliotheekcollectie en een collectie beeldmateriaal beheerd,
ook in de Nederlandse situatie. Nu er steeds meer aandacht komt voor de mogelijkheid door meerdere
(soorten van) collecties te zoeken, worden hiervoor ook meer technieken en protocollen ontwikkeld.
Het project Zuid-Hollandse Collecties Digitaal is een voorbeeld van een initiatief dat tot doel heeft een
integrale zoekfunctie te gaan aanbieden. Men wil via de website Geschiedenis van Zuid-Holland van het
Erfgoedhuis Zuid-Holland een integrale zoekfunctie aanbieden, waarmee de onlinecollecties van
archiefinstellingen binnen de provincie integraal kunnen worden doorzocht. De gebruiker kan met deze
functie archiefbescheiden, toegangen en beeldmateriaal doorzoeken.
In het projectplan worden enkele tactieken genoemd die ervoor moeten zorgen dat de doelgroepen
gebruik (blijven) maken van deze website:
x zorgen dat de website dagelijks wordt geactualiseerd;
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zorgen dat alle nieuwe bijdragen zo snel mogelijk worden gepubliceerd;
elke doelgroep in de eigen taal en [op] interessegebieden aanspreken;
de website als de weg naar alle archieven in Zuid-Holland;
de website als inleiding in de geschiedenis van Zuid-Holland;
een krachtige zoekfunctie geeft het meest precieze en relevante antwoord;
in de website wordt zoveel mogelijk pro-actief aangeboden, afgestemd op de individuele
gebruikersvraag van dat moment;
content en interactiviteit aanbieden die tot de verbeelding spreekt, zoals verhalen, kaartmateriaal
en discussie-/reactiemogelijkheden. (Van der Beek, 2006, p. 13)

De website en het archievenoverzicht moeten aan een aantal voorwaarden voldoen met betrekking tot
functionaliteit en gebruikersvriendelijkheid. Omdat deze eigenlijk niet los gezien kunnen worden van de
voorwaarden die aan gebruikersinterfaces en zoekmachines gesteld worden, zullen we hier in de volgende
paragraaf aandacht aan besteden.

7.4

Gebruikersinterface en zoekmachine

Om zo efficiënt mogelijk gebruik te kunnen maken van de zoekmogelijkheden binnen een website,
gebruikersinterface of archieftoegang, is het belangrijk dat deze zijn afgestemd op de gebruikers. Dat wil
zeggen dat bij het ontwerp van zoekfuncties rekening moet worden gehouden met een aantal algemene
principes - zoals een duidelijk leesbaar lettertype en overzichtelijke lay-out - en daarnaast met eisen die
voortvloeien uit het specifieke karakter van archieftoegangen. Uit de artikelen die gebruikersonderzoek
met betrekking tot digitale archieftoegangen beschrijven, komt steeds weer naar voren dat er nog veel
(meer) onderzoek nodig is op dit gebied. De meeste auteurs zijn het erover eens dat het belangrijk is om in
een vroeg stadium na te denken over de presentatie van de toegangen. Vooral in samenwerkingsprojecten
is het van belang om van te voren goede afspraken te maken over het eindproduct dat de deelnemers voor
ogen staat.
In het kader van ons onderzoek voert het te ver om alle geformuleerde eisen en wensen uit de
verschillende gebruikersonderzoeken te beschrijven. Wel willen we aandacht besteden aan enkele
opvallende resultaten. We noemden eerder al het onderzoek van Tamara Groot. Zij formuleerde 35
functionele eisen voor een zoekapplicatie voor archiefbeschrijvingen. Deze zijn onderverdeeld in eisen aan
de interface, zoeken en bladeren, presentatie van de zoekresultaten en de helpfunctie. De eisen die ook
van toepassing kunnen zijn op meer algemene zoeksystemen laten we buiten beschouwing. Hieronder
noemen we een aantal specifieke eisen voor het zoeken in digitale archieftoegangen.
x

x
x

x

x
x
x

Er worden zo min mogelijk archivistische termen gebruikt. Indien er toch vakterminologie moet
worden gebruikt, moet een gebruiker de betekenis ervan op het scherm kunnen oproepen. De
betekenis van een term moet ook als pop-up verschijnen na het aanwijzen met de muis.
Een gebruiker moet onderwerpsgewijs kunnen bladeren in het archievenoverzicht en op naam
van het archief of de archiefvormer.
Bij eenvoudig zoeken worden de volgende zoekingangen aangeboden: naam van het archief,
naam van de archiefvormer, periode van het archief, toegangsnummer, trefwoorden, vrije tekst.
Bij geavanceerd zoeken beschikt een gebruiker naast eerder genoemde ingangen ook over de
zoekingangen: naam van eerdere archiefvormers, taal, openbaarheidcondities, verblijfplaats van de
archiefbescheiden.
Na het stellen van een zoekvraag verschijnt het resultatenscherm. Dit scherm bevat de volgende
elementen: naam van het archief, naam van de archiefvormer, periode, belangrijke kenmerken van
het archief. Daarnaast worden bij de resultaten ook tips gegeven om meer informatie te vinden.
Een gebruiker moet de stukken online kunnen aanvragen of ze digitaal kunnen raadplegen.
Een gebruiker moet de archivaris om hulp kunnen vragen.
Gebruikers moeten onderling informatie kunnen uitwisselen (Groot, 2003).

Gilliland-Swetland (2001) onderscheidt verschillende gebruikersbehoeften en bepleit verschillende zoeken presentatiesystemen. Daarvoor bespreekt ze tien zoek- en vindstrategieën voor een meer effectief
gebruik van EAD-gecodeerde toegangen. Onder andere zijn dat het gebruiken van voetnoten
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(achterwaarts ketenen), zoeken naar functie, zoeken binnen het bezit van één archiefinstelling, zoeken op
onderwerp, zoeken op (geografische) naam. Per zoekmogelijkheid geeft ze vervolgens aan welke
ontwerpaspecten nodig zijn. Interessant is dat daarbij ook direct wordt gerefereerd aan specifieke EADelementen. Bijvoorbeeld dat bij het zoeken via voetnoten het noodzakelijk is om heen en weer te kunnen
springen tussen voetnoten in elementen (zoals <bioghist>) en geciteerde bronmaterialen, bijvoorbeeld
jaarverslagen en het curriculum vitae van de archiefvormer.
Om het potentieel van EAD volledig te gebruiken moeten archivarissen volgens Gilliland-Swetland de rol
van archivistische metadata binnen archiefinformatiesystemen fundamenteel herijken. Er moet worden
nagedacht over hoe archiefbeschrijving en de beschreven materialen intellectueel gerelateerd zijn en hoe
deze relaties worden begrepen door gebruikers op afstand. Tot slot pleit ze voor het gebruik van datainhoudsstandaarden zowel als structuurstandaarden.
Het onderzoek dat Christopher Prom in 2004 uitvoerde, bestond uit het meten en beschrijven van
interacties van gebruikers met online-archieftoegangen. De deelnemers voerden bepaalde zoekacties uit
terwijl ze daarbij werden geobserveerd en er vragen over beantwoordden. Er werd gezocht in vier
zoeksystemen op het niveau van het archievenoverzicht en vier individuele toegangen. Onder de
deelnemers waren zowel geoefende gebruikers (dat wil zeggen met archivistische kennis of
computervaardig) als ongeoefende gebruikers. De conclusies van het onderzoek waren dat, hoewel de
zoekstrategieën van beide groepen gebruikers verschilden, enkele verbeteringen voor beide groepen het
zoeken zouden vergemakkelijken:
x verminderen van het aantal zoekopties;
x versoberen van de webpage;
x aanbieden van een archievenoverzicht en daarbinnen browse- en doorklikmogelijkheden;
x plaatsen van het zoekpad bovenaan elke pagina;
x aanbieden van zoekmogelijkheid binnen de toegang. Dit kan in de meeste browsers met behulp
van <ctrl-F>, maar Prom pleit ervoor deze mogelijkheid in de gebruikersinterface in te bouwen.
Net als de meeste andere onderzoekers concludeert Prom dat er meer onderzoek nodig is. Verder noemt
hij het onwaarschijnlijk dat digitale toegangen ooit de chaotische aard van archivistische toegangen
helemaal begrijpelijk zullen maken voor gebruikers. Hij meent dan ook dat de rol van de archivaris eerder
uitgebreid zal worden dan verminderd (Prom, 2004).
Amanda Hill legt in haar onderzoek de nadruk op het belang van onderzoek naar gebruikers op afstand.
Weten wat de gebruikers op afstand willen en hoeveel het er zijn, maakt het makkelijker om aan te tonen
of de doelstellingen van de organisatie zijn gehaald. De belangrijkste conclusies uit haar onderzoek zijn:
x het is noodzakelijk te zorgen voor een goede procedure om het aantal en soort gebruikers op
afstand te tellen;
x om potentiële gebruikers in de virtuele omgeving binnen te halen, moeten er aantrekkelijke
websites worden gemaakt met ‘tentoonstellingsachtige’ inhoud;
x de informatie in de toegangen moet zo gedetailleerd en van zo hoge kwaliteit zijn als de
archiefdienst zich kan veroorloven;
x de informatie in de toegangen moet zo wijd mogelijk verspreid worden. Dit kan door middel van
het beschikbaar maken voor grote zoekmachines, maar ook door andere systemen direct toegang
te geven tot de zoekinterfaces via de data uitwisselingsstandaard Z39.50 of door webservices. Een
webservice maakt het mogelijk om op afstand vanaf een computer een dienst op te vragen aan
een server (Hill, 2004).
Tot slot is er het onderzoek van een groep onderzoekers aan de University of Michigan onder leiding van
Elizabeth Yakel. Dit is een van de weinige onderzoeken waarin gebruik wordt gemaakt van web 2.0
toepassingen. Dat gebeurt door middel van ‘sociale software’, waarmee bepaalde informatie op basis van
zoekacties van eerdere gebruikers wordt aanbevolen en gebruikers eigen informatie kunnen toevoegen,
zoals bij Amazon en Wikipedia. In het artikel wordt een pilotproject beschreven waarbij met een
testcollectie van toegangen deze functionaliteiten werden getest. Enkele aandachtspunten die uit het
project naar voren kwamen waren de volgende:
x het is belangrijk de privacy van gebruikers te waarborgen door duidelijk te maken dat hun
commentaar openbaar is, maar dat zoekpaden en persoonlijke favorieten anoniem zijn;

65

EAD en EAC - grensoverschrijdend en grensverleggend

x
x

het moet duidelijk zijn welke bijdragen van gebruikers zijn en of deze informatie door de
archivaris is bevestigd;
er moet een functionaliteit zijn voor ‘real time’ contact met een archivaris.

Vooral over de balans tussen gedeelde autoriteit van gebruikers en archivarissen zal nog veel gepraat
moeten worden (Yakel, Shaw & Reynolds, 2007). Er moet rekening gehouden worden met het feit dat
‘real time’ contact ingrijpende organisatorsiche en personele consequenties heeft. De onderzoeksgroep
gaat door met onderzoeken hoe archivistische informatie toegankelijker kan worden gemaakt in de
virtuele omgeving.

7.5

Deelname aan portals

Veel archiefinstellingen die sinds het begin van de EAD-ontwikkelingen aan de slag zijn gegaan met het
coderen van hun toegangen, al dan niet in een conversieproject, hebben dat in een samenwerkingsverband
gedaan. In het vorige hoofdstuk is al beschreven dat zo’n samenwerking veel voordelen heeft bij het
uitvoeren van een project, bijvoorbeeld met betrekking tot het gezamenlijk opbouwen van kennis en
gedeeld gebruik van technische ondersteuning en middelen. Maar vaak is de belangrijkste reden het
opbouwen van een gezamenlijk bestand van toegangen dat in één keer doorzoekbaar is, een portal.
Bovendien kunnen op deze manier verspreide archiefonderdelen in intellectuele zin weer bij elkaar
gebracht worden. Indien vervolgens ook Google de toegangen die via een portal toegankelijk zijn
indexeert, dan is daarmee de toegankelijkheid nog sterker vergroot. Een voorbeeld van indexering door
Google zijn de toegangen die via de portal Texas Archival Resources Online (TARO)21 toegankelijk zijn.
Online Archive of California (OAC)22 is een vroeg voorbeeld van een portal waarmee gezocht kan worden
in archiefbeschrijvingen van archiefbewaarplaatsen, musea en historische genootschappen in de staat
Californië. Access to Archives (A2A)23 is een portal waarmee vooral toegangen tot de archieven van
regionale archiefbewaarplaatsen toegankelijk gemaakt worden in Engeland en Wales. Een voorbeeld van
een portal die naar de aard van de archiefbewaarplaatsen beperkt is, is Archives Hub.24 Hiermee zijn
archiefbeschrijvingen van instellingen voor hoger onderwijs in Groot-Brittannië te raadplegen.
ArchiveGrid25 is te beschouwen als de archiefpendant van Worldcat, waarmee in één zoekactie meerdere
archieven van meerdere instellingen doorzocht kunnen worden. ArchiveGrid kent geen thematische of
geografische beperking in opname van archiefbeschrijvingen. ArchiveGrid is onder de paraplu van OCLC
gekomen sinds de samenwerking met de Research Library Group (RLG). Worldcat is zonder kosten te
gebruiken door eindgebruikers. Dit is voor ArchiveGrid momenteel niet het geval. Wetenschappelijke en
onderwijsinstellingen kunnen een abonnement afsluiten om ArchiveGrid beschikbaar te stellen aan hun
eindgebruikers. In haar presentatie op het EAD-symposium in april 2007 in Utrecht gaf Merrilee Proffitt
(2007) aan dat het wenselijk zou zijn ook ArchiveGrid kosteloos beschikbaar te stellen aan eindgebruikers,
maar dat hier voorlopig nog niet genoeg sponsoren voor te vinden zijn.
Een van de weinige voorbeelden van Europese portals die zich uitstrekken over de hele erfgoedsector, is
het Duitse BAM-Portal (Portal zu Bibliotheken, Archiven und Museen). Daarin zijn niet alleen
beschrijvingen van het materiaal van een aantal Duitse instellingen opgenomen, maar ook gedigitaliseerde
bronnen zelf, zoals tekst, geluid, foto- en videomateriaal.
Dichter bij huis en op kleinere schaal, loopt er momenteel een project in Zuid-Holland om de toegangen
van een aantal verspreide archieven in een portal doorzoekbaar te maken. Het project Zuid-Hollandse
Collecties Digitaal heeft tot doel de website Geschiedenis van Zuid-Holland aan te passen, zodat de EADinventarissen van de deelnemende instellingen via de website zowel afzonderlijk als centraal doorzoekbaar
worden gemaakt. Er worden detailpagina’s op de website toegevoegd ten behoeve van presentatie van de
collecties van de deelnemende instellingen (Van der Beek, 2006, p. 16).
Het is moeilijk om een Europese infrastructuur voor het coördineren en onderhouden van een dergelijke
toegang naar Europese archieven tot stand te brengen. Ottoson (2005) schrijft hierover dat bibliotheken
een traditie hebben van samenwerkingsverbanden voor het leveren van gemeenschappelijke diensten zoals
21
22

http://www.lib.utexas.edu/taro/

http://www.oac.cdlib.org/
http://www.a2a.org.uk/
24
http://www.archiveshub.ac.uk/
25
http://www.archivegrid.org/
23
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gezamenlijke catalogi. Recentelijk is het TEL project (The European Library) opgericht, een
samenwerking tussen een aantal Europese nationale bibliotheken die tot doel heeft een enkele
toegangspoort te zijn naar uitgekozen onderdelen van hun collecties. Archiefinstellingen in Europa
hebben een dergelijke traditie niet en hebben tevens een zeer beperkt budget voor het onderhouden van
dergelijke diensten. Momenteel is er geen vooruitzicht voor financiering door de Europese Unie. Deze
steunt alleen innovatieve projecten, niet het onderhoud van al lopende projecten en bestaande
technologieën. Ottoson geeft aan dat, zolang nog niet duidelijk is wie de verantwoordelijkheid zal nemen
om dergelijke netwerken te onderhouden, we desondanks het fundament kunnen leggen met data van
hoge kwaliteit op lokaal en nationaal niveau. In de praktijk betekent dat het aansluiten bij archivistische
standaarden.
Ook op de 3rd European Conference on EAD, EAC and METS in april 2007 in Berlijn werd aandacht
besteed aan dit onderwerp. Amanda Hill (2007) schrijft hierover in haar blog op de site van Archives Hub
dat zij niet het gevoel heeft dat de Europese archiefwereld de bouwstenen beschikbaar heeft voor zo’n
uitgebreid project. Het zou volgens haar een goede eerste stap zijn als het project zich eerst zou
concentreren op het creëren van die bouwstenen.

7.6

Algemene conclusie

Het online beschikbaar stellen van archieftoegangen vraagt om een andere manier van presenteren dan het
beschikbaar stellen van papieren toegangen in de studiezaal. De belangrijkste factor hierbij is het
ontbreken van direct contact met een archivaris. De toegang moet meer voor zichzelf spreken. Dit kan
worden bereikt door het toevoegen van meer contextinformatie en het aanbieden van aanvullende
instrumenten die de gebruiker helpen de informatie in de toegang te begrijpen en interpreteren. De
informatie in de toegangen moet zo gedetailleerd mogelijk en van zo hoog mogelijke kwaliteit zijn. Om
een plaats te behouden in de onderzoekswereld en het publieksbereik te vergroten, is het vooral voor
kleine archiefdiensten van belang om gemakkelijk vindbaar te zijn op het web. Dit kan worden bereikt
door een goed vindbare en goed opgezette website. Daarnaast is het van belang de informatie in de
toegangen zo wijd mogelijk te verspreiden. Dat kan door deze informatie beschikbaar te maken voor grote
zoekmachines en door andere zoeksystemen direct toegang te geven tot de interfaces via Z39.50 of
webservices. De website, het archievenoverzicht en alle zoekfuncties moeten voldoen aan een aantal eisen
voor functionaliteit en gebruikersvriendelijkheid. Om dit te bereiken kan gebruik worden gemaakt van de
resultaten van gebruikersonderzoeken. Een van de meest genoemde voorwaarden is dat er een
mogelijkheid moet zijn voor contact met een archivaris, bijvoorbeeld via chatmogelijkheden of e-mail.
Standaardisatie van presentatie is met name van belang bij het uitwisselen van informatie met andere
systemen en voor het algemene begrip bij gebruikers. Bij deelname aan portals moet hieraan extra
aandacht worden besteed. Ook als nog geen deelname aan portals aan de orde is, is het wenselijk aan te
sluiten bij standaarden, zodat in een later stadium makkelijk aansluiting mogelijk is. Ook voor de
dienstverlening binnen een archiefdienst heeft het online aanbieden van de toegangen gevolgen.
Uit de eerste ervaringen van archiefdiensten lijkt naar voren te komen dat het aantal vragen aan de
archivarissen toeneemt. Verder zal de verwachting van veel gebruikers - dat het mogelijk is op afstand
(digitale) kopieën te bestellen - de archiefdienst dwingen erover na te denken of en hoe deze
dienstverlening eventueel kan worden geïmplementeerd.

7.7

Conclusie voor Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek

SAB heeft in het programma Vernieuwing GegevensArchitectuur (VGA) het fundament gelegd voor SAB
2.0. Op basis hiervan zullen informatiediensten en digitale dienstverlening van bibliotheek en archief door
middel van voortdurende interactie tussen vraag en aanbod contextgevoelig en persoonsgebonden worden
geïntegreerd met eigen informatiesystemen en met informatiesystemen van derden (Renovabitur, 2007, p.
106). De beslissing waar mogelijk aan te sluiten bij standaarden en om gebruik te gaan maken van ‘sociale
software’, is met dit programma al genomen. Het aanbieden van toegangen op een zo
gebruikersvriendelijk mogelijke manier, zal daarin een plaats kunnen en moeten krijgen. Bij het plannen
van het nog te ondernemen conversietraject, dient SAB rekening te houden met een aantal factoren. Het is
noodzakelijk de ontwikkelingen te blijven volgen op het gebied van standaardisatie van de inhoud en op
het gebied van gebruikersvriendelijkheid en deze te gebruiken om de presentatiemogelijkheden zonodig
aan te passen.
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8

Conclusies en aanbevelingen

Hoewel we ons in ons onderzoek primair op kleine en middelgrote archiefdiensten hebben gericht,
hebben we op grond van ons onderzoek weinig redenen om aan te nemen dat de conclusies en
aanbevelingen niet ook, in meer of mindere mate, van toepassing zijn op grote archiefdiensten. Verschillen
zullen zitten in de schaalgrootte en de beschikbaarheid van personeel en financiën. Ook is in het algemeen
te verwachten dat een grote archiefdienst over een krachtiger afdeling ICT beschikt. Je zou kunnen stellen
dat een grote archiefdienst binnen de staande organisatie een EAD-conversieproject een steviger basis kan
geven dan een kleine of middelgrote archiefdienst. Het blijft evenwel moeilijk om algemeen geldende
uitspraken hierover te doen, omdat een grote organisatie vaak de slagvaardigheid mist die kleine
organisaties nog wel eens kenmerken.
De algemene conclusies uit ons onderzoek zijn hieronder in een schematisch overzicht geplaatst. Per
conclusie is een aanbeveling opgenomen. Het schema kan als checklist ten behoeve van een EADconversie worden gebruikt. Naast de genoemde algemene conclusies en aanbevelingen, die ook voor SAB
gelden, zijn er nog conclusies en aanbevelingen die speciaal betrekking hebben op SAB. Deze zijn
opgenomen na het schematisch overzicht.

EAC
Conclusies
De standaard EAC is nog niet in definitieve versie
beschikbaar. De benodigde instrumenten en
infrastructuur voor centrale databanken behoeven
nog verdere ontwikkeling. (§4.8)
Opbouw en onderhoud van authority files is zeer
arbeidsintensief. (§4.9)

Aanbevelingen
Volg de ontwikkelingen rond de acceptatie van
EAC. Codeer zoveel mogelijk contextelementen in
EAD, voortuitlopend op de toepassing van EAC.
Zoek samenwerking met organisaties die authority
files beheren, zoals OCLC PICA.

Redenen om EAD toe te passen
Conclusies
Er is een noodzaak om een zo breed mogelijk
gebruik van archieven te bevorderen. (§5.3)
Er is een noodzaak om toegangen volgens een
standaard te beschrijven om ze te publiceren op het
web (§5.3)

Aanbevelingen
Publiceer toegangen op het web.
Gebruik ISAD(G) en EAD.

Het coderen van bestaande toegangen volgens de EAD-standaard
Conclusies
Er bestaat geen ‘turn-key’ en ‘plug and play’
oplossing voor EAD-conversie (§6.5)
Naarmate er meer elementen worden gecodeerd
neemt de flexibiliteit van de zoek- en
presentatiemogelijkheden toe, echter coderen is
arbeidsintensief. (§6.2.1)
Er zal een volgorde van verwerking moeten worden
vastgesteld. (§6.2.2)
De resultaten van EAD-conversie moeten zo snel
mogelijk beschikbaar komen voor de gebruikers.
(§6.2.2)
Inhoudsstandaardisering is een voorwaarde voor
interoperabiliteit en kwaliteit van de data. (§6.2.4)
Uniformiteit van de schrijfwijze van termen is van
belang voor interoperabiliteit en kwaliteit. (§6.2.5)

Aanbevelingen
Investeer in ICT- en archiefmedewerkers om
kennis van ISAD(G) en EAD te vergroten
Zoek op grond van een kosten-batenanalyse naar
een balans tussen kwaliteit en betaalbaarheid.

Begin met de meest gebruikte toegangen.
Publiceer een toegang direct na de conversie.

Controleer de toegang op inhoudsformaat en
uniformeer door gebruikmaking van DACS.
Maak gebruik van geautoriseerde termen, zoals
vastgelegd in thesauri en authority files.
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Het coderen van bestaande toegangen volgens de EAD-standaard
Conclusies
Het toepassen van EAD is alleen mogelijk wanneer
over alle aspecten van het conversieproces
duidelijkheid bestaat voor alle betrokkenen. (§6.3)
De toegankelijkheid wordt verbeterd als de
gebruiker steeds met dezelfde vorm van toegangen
wordt geconfronteerd. (§6.3)
Ondanks het feit dat het Cookbook in
Angelsaksische landen geldt als een eenvoudige
benadering van EAD-implementatie, is voldoende
ICT-kennis en -vaardigheid nodig. (§6.4.1)
De EAD Toolbox van het NA is opgezet naar
analogie van het Cookbook en is in Nederland enig
in zijn soort, maar heeft zich nog onvoldoende
kunnen bewijzen. (§6.4.1)
Voor een EAD-productieomgeving is een courant
informatiesysteem met goede beveiligde opslag
nodig, waaraan geen extreme eisen hoeven worden
gesteld. (§6.6)
Er is een complex aan factoren dat van invloed is
op methode, kwaliteit en duur van de conversie.
Het begroten van een EAD-conversie kan alleen
gebaseerd worden op indicatieve cijfers. Per pagina
van een toegang moet gerekend worden op een
verwerkingstijd van 40-60 minuten. (§6.7)

Het geautomatiseerd converteren van digitale
bestanden die niet consistent zijn, vraagt meer
voor- en nabewerking. (§6.2.6)

Een EAD-conversie is doorgaans zo kostbaar dat
er buiten de reguliere begroting middelen zullen
moeten worden gevonden. (§6.7)
Uitbesteding van (delen van) een EAD-conversie
betekent dat er ISAD(G) en EAD-kennis in huis
moet zijn. (§6.5)
ISAD(G)- en EAD-kennis kan worden opgebouwd
door, voordat een conversietraject wordt opgezet,
te beginnen met het beschrijven van nieuwe
toegangen volgens EAD. (§6.5)
EAD-conversieprojecten worden vanwege omvang
en complexiteit veelal in samenwerkingsverbanden
uitgevoerd. (§6.8)
N.B. Complexe samenwerkingsverbanden kunnen
de slagvaardigheid verminderen.
Een conversietraject moet projectmatig worden
aangestuurd. (§6.5)
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Aanbevelingen
Hanteer richtlijnen.

Hanteer de Richtlijnen voor het gebruik van
Encoded Archival Description op het Nationaal
Archief.
Investeer in ICT-medewerkers om kennis van EAD
te vergroten.

Maak gebruik van de EAD Toolbox van het NA.
Investeer in ICT- en archiefmedewerkers om
voldoende kennis van de EAD Toolbox te
verkrijgen.
Investeer zo nodig in een adequaat
informatiesysteem.

Houd bij de planning rekening met een ruime
marge, die idealiter financieel volledig moet zijn
afgedekt. Indien niet voor het gehele project
financiële dekking kan worden gevonden, is het
opknippen in deelprojecten een oplossing.
Bijkomend voordeel hiervan is dat ervaringen
kunnen worden aangewend om de begroting van
een volgend deelproject bij te stellen.
Houd bij de planning rekening met de kwaliteit van
de toegangen. Deel de te converteren toegangen in
een aantal kwaliteitscategorieën in om zicht te
krijgen op de voorbewerkingstijd en hanteer
realistische begrotingen.
N.B. Een instelling die nog niet overgaat tot een
EAD-conversie, kan zich voorbereiden door
nieuwe toegangen consequent op te maken.
Zoek fondsen en/of subsidieverstrekkers
(bijvoorbeeld Senter Novem).
Investeer in ICT- en archiefmedewerkers om
kennis van ISAD(G) en EAD te vergroten.
Overweeg het invoeren van het EAD-beschrijven
van nieuwe toegangen voordat een conversieproject
wordt opgezet.
Zoek samenwerking en maak afspraken over
overlegstructuren, communicatielijnen en
mandaten.

Zet een projectorganisatie op.
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Het presenteren van de EAD-toegangen
Conclusies
Statische Word/PDF-toegangen op het web zijn
onvoldoende zelfverklarend. (§2.2)
Een toegang in een digitale omgeving stelt andere
eisen aan de inhoud, structuur en presentatie van de
informatie op het punt van gebruikersassistentie,
vanwege het ontbreken van direct contact met de
archivaris. (§6.2.3)
Toegangen moeten worden aangeboden in een
vorm die aansluit bij de informatievraag en
informatievaardigheden van de (potentiële)
gebruiker. (§7.2.1)
Het naast elkaar aanbieden van EAD-toegangen en
papieren toegangen levert meer kans op fouten op
bij onderhoud. Bovendien is in EAD-gecodeerde
toegangen zoekfunctionaliteit ingebouwd die een
papieren versie nooit kan bieden. (§7.2.2)
Een zoekapplicatie voor toegangen moet voldoen
aan functionele eisen m.b.t. interface, zoeken en
bladeren, presentatie van zoekresultaten en de
helpfunctie. (§7.4)
Het toevoegen van informatie door gebruikers in
het kader van Web 2.0 is een relatief nieuwe
ontwikkeling die de autoriteit van een archiefdienst
kan aantasten. (§7.4)
Gezien het ‘anonieme’ karakter van een virtuele
gebruiker, is het van extra belang om informatie te
hebben in hoeverre de doelstelling en missie (zoals
vergroten publieksbereik) wordt bereikt. (§7.4)
Door introductie van een digitale studiezaal neemt
het totaal aantal archiefgebruikers voor een
instelling toe. (§7.2.1)
Een digitale studiezaal genereert vragen van
gebruikers op afstand. (§7.2.1)
Toegankelijkheid van archieven wordt vergroot
door portals. (§7.5)
Archiefdiensten waarvan de data deel uitmaken van
de website van een grotere organisatie zijn vaak
onvoldoende herkenbaar. (§7.3)
Professionals buiten de archiefwereld hebben veelal
meer ervaring met het op een gebruikersvriendelijke
manier aanbieden van informatie op een website
dan archivarissen. (§7.2.3)
De website moet voldoen aan algemene eisen voor
ontwerp en doorzoekbaarheid. (§7.3)
Er zal een overgangssituatie zijn indien gecodeerde
toegangen direct gepubliceerd worden. (§6.2.2)
In de overgangssituatie moet uit de zoekinterface
duidelijk blijken dat het aantal EAD-toegangen
voortdurend wordt uitgebreid. (§6.2.2)
Vanwege de overgangssituatie is het extra van
belang dat uit de zoekinterface blijkt welke
functionaliteit er wordt geboden ten opzichte van
de niet-gecodeerde toegangen. (§6.2.2)

Aanbevelingen
Maak gebruik van EAD om de structuur van een
archief duidelijker weer te geven.
Neem toelichtingen en instrumenten op die de
toegang maximaal zelfverklarend maken.

Onderzoek op welke wijze toegangen moeten
worden aangeboden en welke hulpmiddelen
eventueel beschikbaar moeten zijn voor het vinden
en interpreteren van informatie.
Bied alleen de digitale toegangen aan, ook in de
studiezaal. Bied voor gebruikers die de voorkeur
geven aan het bladeren in papieren toegangen de
mogelijkheid aan om gemakkelijk een (deel van een)
toegang te printen.
Maak gebruik van de functionele eisen zoals die zijn
geformuleerd door Tamara Groot (2003).

Waarborg de kwaliteit en autoriteit van de
archiefdienst bij gebruikmaking van ‘sociale
software’.
Zorg dat er instrumenten zijn waarmee het aantal
gebruikers op afstand, het zoekgedrag en de mate
van tevredenheid in beeld gebracht kunnen worden.
Tref maatregelen om de dienstverlening aan te
passen aan het toegenomen gebruik.
NB. Denk aan verzoeken om (digitale) kopieën.
Tref voorzieningen om met deze gebruikers te
communiceren via e-mail, chat en telefoon.
Ontwikkel initiatieven tot het opzetten van portals
of participeer in bestaande portals.
Zorg voor een voldoende profilering van de
archiefdienst op het web.
Maak gebruik van de expertise en ervaringen met
verwante informatieprojecten in andere sectoren,
zoals musea en onderwijsinstellingen.
Pas de Richtlijnen voor de toegankelijkheid en
duurzaamheid van overheidswebsites toe.
Zorg voor transparantie in de presentatie van de
gecodeerde en de nog niet gecodeerde toegangen.
Neem informatie op in de zoekinterface over de
stand van zaken van het conversieproces.
Neem informatie op in de zoekinterface over de
functionaliteit die de EAD-toegang biedt.
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Specifieke conclusies voor SAB
x Er zijn gunstige ICT-voorwaarden voor de uitvoering van een EAD-conversieproject.
x Er is onvoldoende personele capaciteit op het gebied van ontsluiting om een EADconversieproject uit te voeren.
x Een zelfstandige uitvoering van een EAD-conversie kan alleen worden gerealiseerd door het
inhuren van externe personele capaciteit, al dan niet in combinatie met uitbesteding.
x De auteurs van dit onderzoeksverslag, tevens medewerkers van SAB, zijn voldoende op de
hoogte van EAD en ISAD(G).
x De toegangen hebben een sterk wisselende vorm en kwaliteit van inhoud en structuur.
x Het project VindPlaatsRegistratie (VPR) is niet afgerond.
x Er wordt gebruik gemaakt van bibliotheeksystemen van OCLC PICA, inclusief de thesauri.
x Het archiefbeheerssysteem van SAB is een in huis ontwikkelde applicatie op basis van MS Access.
x De verwerkingstijd voor een EAD-conversie is minimaal 7.000 uur en maximaal 10.500 uur.
x Bij een veronderstelde projectlooptijd van drie jaar is de benodigde personele capaciteit minimaal
1,4 FTE per jaar en maximaal 2,1 FTE per jaar.
x Uitvoering van een EAD-conversie in samenwerkingsverband is in theorie gewenst. Het
ontbreken van een regionaal en/of landelijk netwerk hiervoor staat dit momenteel in de weg.
Specifieke aanbevelingen voor SAB
Een EAD-conversie door SAB is uitvoerbaar. Een aantal essentiële voorwaarden is aanwezig: er zijn
gunstige ICT-voorwaarden en er is is kennis van EAD/ISAD(G) binnen de organisatie. Daarentegen is er
ook een aantal ongunstige omstandigheden, waarvan wij menen dat zij te verbeteren zijn. Onvoldoende
personele capaciteit kan worden opgelost door het inhuren van extra personeel, of het uitbesteden van
bepaalde werkzaamheden. Ook is een combinatie van uitbesteden en inhuren mogelijk. Wij bevelen aan
dat SAB zelfstandig de uitvoering van een EAD-conversietraject ter hand neemt en gelijktijdig de
mogelijkheden onderzoekt om tot samenwerking te komen.
Omdat wij geen vergelijkend onderzoek hebben gedaan naar de kwaliteit van toegangen bij kleine en
middelgrote archiefdiensten, kunnen wij moeilijk vaststellen in hoeverre de sterk wisselende kwaliteit van
de SAB-toegangen representatief is voor de gemiddelde archiefdienst. Veiligheidshalve bevelen wij aan om
bij de planning uit te gaan van de maximale verwerkingstijd. Voor het autoriseren van termen adviseren
wij het gebruik van de OCLC PICA-thesaurus. Het is om redenen van doelmatigheid van bedrijfsvoering
en dienstverlening aan te bevelen dat eerst het project VindPlaatsRegistratie wordt afgerond, voordat met
de uitvoering van een EAD-conversietraject wordt gestart.
Tot Slot
De droom van een wereldomspannend informatiesysteem waarmee alle archieven kunnen worden
ontsloten en doorzoekbaar kunnen worden gemaakt is minder een fantoom dan lange tijd gedacht. De
infrastructuur voor zo’n informatiesysteem is aanwezig in de vorm van het web. De techniek om
toegangen digitaal aan te bieden op het web is er in de vorm van XML. Standaarden om de informatie te
structureren bestaan in de vorm van EAD en EAC. Het ontbreekt dus niet aan faciliteiten en
voorwaarden. Het ontbreekt ook allerminst aan content. De intenties om het publieksbereik te vergroten
zijn er in de vorm van de beroepscode voor archivarissen, waarin is vastgelegd dat het de taak is van
archivarissen de blijvende toegankelijkheid en begrijpelijkheid van archiefmateriaal te waarborgen en een
zo breed mogelijk gebruik van archieven te bevorderen. Minstens zo belangrijk is dat de archiefgebruikers
- die al ruim tien jaar gewend zijn dat informatieleveranciers hun content aanbieden op het web verwachten dat archiefinstellingen minimaal hun toegangen geïntegreerd binnen een portal op het web
aanbieden, zodat met een minimum aan inspanning een maximum aan relevante archivistische informatie
kan worden verkregen. Deelname aan een dergelijk wereldomspannend informatiesysteem vraagt om
investeringen in mensen en middelen om EAD en EAC binnen een archiefinstelling te implementeren. De
grootste investering zal gedaan moeten worden in het converteren van de bestaande toegangen naar het
gestandaardiseerde formaat. In dit werkstuk is getracht om aan te geven dat er dwingende redenen zijn om
beschrijvingsstandaarden zoals EAD en EAC te implementeren. Daarnaast is gedetailleerd in kaart
gebracht uit welke elementen een retrospectieve conversie van bestaande toegangen bestaat, welke keuzes
er gemaakt moeten worden, welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en welke investeringen
gedaan moeten worden.
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Bijlage II: Symposia
EAD Symposium, Utrecht, 19 april 2007
De presentaties van dit symposium zijn gepubliceerd op de website van de Taskforce Archieven.26
Sprekers:
 Kris Kiesling (Society of American Archivists, voorzitter van de internationale EAD Working
Group)
Encoded Archival Description: a brief history and introduction.
 Merrilee Proffitt (Research Library Group)
Encoded archival description; global access to archival collection descriptions.
 Marc Holtman (Gemeentearchief Amsterdam)
EAD als uitwisselingsformaat tussen beheer- en raadpleegsysteem.
 Leo Schilperoord (MAIS-Flexis)
MAIS-Flexis; klaar voor de toekomst van EAD; EAD als een van de eindproducten.
 Laurens Priester (voorzitter Kring van Archivarissen in Zuid-Holland)
Zuid-Hollandse toegangen online met EAD.
 Hanno de Vries (seniormedewerker Nationaal Archief)
Best practices en worst case scenario’s.
 Wim van Dongen (seniormedewerker Nationaal Archief)
ABS-Archeion EAD-export; onderdeel van een generiek, modulair EAD beheerssysteem.
 Mark Lindeman (technisch directeur Pictura)
Demonstratie EAD-editor.
3rd European Conference on EAD, EAC and METS, Berlijn, 24 april 2007 - 27 april 2007
De presentaties van dit symposium zijn gepubliceerd op de website van het Bundesarchiv.27
Sprekers:
 Hartmut Weber
Archives in the digital world; the impact of the Internet on access to archives.

First session: EAD - Structured finding aids and search strategies for the virtual reading room








Kris Kiesling
EAD; development and actual implementations of EAD in US-archives.
Claire Sibille
An example from Europe: EAD in French archives.
Michael Fox
EAD and the world of standards; crosswalks between EAD, ISAD(G) and other structural
standards.
Hubert Wajs
EAD and multilingual inventories; the online inventories on historical archives in Poland.
Petra Rauschenbach
EAD and the digitisation of legacy finding aids.
Amanda Hill
EAD and sharing data in common access points; Archives Hub and its collaboration with
contributors.

Second session: EAC - Structured information on records creators and the standardisation of
authority control for archives
26
27

http://www.taskforce-archieven.nl/dossiers/tienvragen/eaddownloads
http://www.bundesarchiv.de/instada/de/referents.html?lang=de
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Daniel Pitti
Intentions and impact of EAC; how an international standard was born.
Nils Brübach
EAC and ISAAR(CPF): Cooperation or competition?
Adrian Cunningham
EAC and the role and place of information on records creators and authority control in archives.
Anke Löbnitz / Andreas Petter
The combination of EAC and EAD for the presentation of holdings guides.
Gerald Maier
The BAM portal project and the use of international standards.

Third session: METS - An international standard for structured presentation and digital
preservation






Merrilee Proffitt
The power of METS; structuring, linking and sharing professional metadata.
Markus Enders
METS and digital preservation; linking capacities of METS for technical and preservation
metadata.
Andreas Kellerhals
METS and planning digital archives for the Swiss Federal Archives.
Angelika Menne-Haritz
METS and its combination with EAD and EAC for the presentation of archives on the Internet:
the <daofind> project.

Fourth session: Portals, gateways, central access points and union finding aids - the digital
surplus value for archives





Bill Stockting
A2A: one of the first joint access points to archives in a European country; experiences of a
pioneer.
Stefano Vitali
EAD and EAC in Italy and the Italian archival descriptive systems on-line.
Blanca Desantes Fernandèz
The use of international standards in the Censo-Guía on Spanish-language archives worldwide.
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Bijlage III: Richtlijnen
Nationaal Archief
Richtlijnen voor het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief; EAD
richtlijnen NL-HaNA.
Verkrijgbaar: ead@taskforce-archieven.nl
Online Archive of California
OAC best practice guidelines for Encoded Archival Description.
Verkrijgbaar: http://www.cdlib.org/inside/diglib/guidelines/bpgead/
Research Library Group
EAD best practice guidelines.
Verkrijgbaar: http://www.rlg.org/en/page.php?Page_ID=450
North Carolina Encoded Archival Description
Best practice guidelines EAD 2002.
Verkrijgbaar: http://www.ncecho.org/ncead/documents/ead2002/bestpracticeguidelines2.htm
North-west digital archives
Best practice guidelines for Encoded Archival Description EAD.
Verkrijgbaar: http://nwda.wsulibs.wsu.edu/best_practices/intro.html
Library of Congress
Recommended best practices for EAD finding aids.
Verkrijgbaar: http://www.loc.gov/ead/practices/lcp2002.html
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Bijlage IV: Instrumenten
De in het Cookbook en de Toolbox opgenomen onderdelen worden hieronder nader beschreven,
aangevuld met andere instrumenten en hulpmiddelen:
x

x

x

x

x

EAD DTD
De EAD DTD is de XML-applicatie die speciaal ontwikkeld is om een toegang volgens de EADstandaard te kunnen maken. Deze is onder andere verkrijgbaar op de website van EAD
roundtable: http://www.archivists.org/saagroups/ead/essentials.html
Tag Library
De Tag Library is de begeleidende documentatie bij de DTD waarin voor elk element en attribuut
een omschrijving is opgesteld en voorbeelden worden gegeven. Deze bestaat in gedrukte vorm en
is ook verkrijgbaar op de website: http://www.loc.gov/ead/tglib/index.html
Richtlijnen
Het gebruik van aanvullende richtlijnen op de Tag Library is noodzakelijk. Het verdient
aanbeveling om aan te sluiten bij de richtlijnen die door het NA zijn opgesteld omwille van
eenheid tussen Nederlandse archiefbewaarplaatsen. Verkrijgbaar: ead@taskforce-archieven.nl
Optical Character Recognition
Dit is een techniek waarmee de tekst van typoscripten kan worden omgezet naar een digitale
vorm. Daarvoor wordt een tekst gescand, waarna met speciale software automatische
karakterherkenning plaatsvindt. Hoewel de OCR-software in de loop der jaren steeds kleinere
foutpercentages heeft, moet er rekening mee worden gehouden dat het geen 100% sluitende
oplossing is. Redding (2001) geeft aan dat investeren in de beste hard- en software voor scannen
en OCR veel correctie achteraf kan voorkomen (p. 404). Evenzogoed zal een controle altijd nodig
zijn indien men een kwaliteit wenst van 100%. Het door middel van deze methode verkregen
bestand kan vervolgens worden geconverteerd naar het EAD formaat.
Het alternatief voor OCR is overtypen. Deze methode maakt het mogelijk om consistente digitale
toegangen te creëren waarvan het bestand kan worden geconverteerd. Deze methode is bij het
IISG en bij het NA voor een groot deel van de te converteren toegangen met succes gebruikt.
Uitvoering van dit werk vond plaats in landen met lage personeelskosten.
Editor
Om EAD-bestanden te kunnen bewerken is een XML-editor nodig. Al snel hadden de eerste
EAD-implementeerders de behoefte om met templates of sjablonen te gaan werken, zowel voor
het maken van nieuwe toegangen, als ook voor het converteren van bestaande toegangen.
Dergelijke opties zijn doorgaans binnen editors te realiseren en zijn tijdbesparend en
kwaliteitverhogend. Er is bijvoorbeeld een vaste standaardopmaak te realiseren. Ook is het
mogelijk om vaste teksten op te nemen. Bouché (1997) meent zelfs dat een template het mogelijk
maakt dat medewerkers met betrekkelijk geringe kennis van EAD en XML in staat zijn om
toegangen volgens de EAD standaard te maken.
Het Nederlandse bedrijf Pictura heeft samen met het NA zo’n op templates gebaseerde EADeditor ontwikkeld. Dit instrument is gepresenteerd op het EAD-symposium in Utrecht, maar is
op dit moment (medio juli 2007) nog niet werkend beschikbaar. Behalve dat deze editors qua
functionaliteit sterk lijken op tekstverwerkingsprogramma’s hebben ze ook speciale voorzieningen
om valide documenten te maken en te bewerken. Editors hebben veelal een ingebouwde parser
die de auteur dwingt om alleen toegestane DTD-elementen te gebruiken. Ook bevat deze
programmatuur doorgaans voorzieningen om codes automatisch te laten toevoegen door middel
van functietoetsen en afrolmenu’s.
Voorbeelden van editors:
* MS Word kent editor-mogelijkheden en heeft een op XML gebaseerd bestandsformaat dat
naderhand kan worden omgezet naar EAD.
* Hoewel geen specifieke XML-editor is Notetab Pro te gebruiken als een algemene editor die
makkelijk gebruikt kan worden voor het bewerken van toegangen in EAD. Een van de sterke
kanten van Notetab is de macrotaal waarmee gemakkelijk kan worden samengewerkt met XML,
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zoals bijvoorbeeld XSLT-processor en waarmee eenvoudig EAD-templates kunnen worden
gemaakt.
* Open Office is een open source programma dat een alternatief vormt voor MS Office. Het
oorspronkelijke bestandsformaat voor Writer (het equivalent van Office Word) is een zip-bestand
van XML-documenten, dat kan worden geconverteerd naar EAD.
* oXygen XML Editoris een basale maar krachtige XML-editor die continue wordt ontwikkeld.
De editor is Java-gebaseerd en veel van de onderliggende techniek is gebouwd met open source
instrumenten. oXygen is waarschijnlijk niet bruikbaar voor iedereen, alleen voor degenen die over
meer dan gemiddelde XML-editor-kennis beschikken. Bij deze editor horen een XSLT-editor en
een schema-ontwikkelaar.
* XMetaL Author vereenvoudigt creatie van inhoud door middel van vertrouwde op
tekstverwerking geïnspireerde interfaces en instrumenten die eenvoudig valide XML-documenten
opleveren. Met een template kan het maken van een EAD-document worden vereenvoudigd.
* XML Spy. Een krachtige editor-applicatie met veel mogelijkheden voor XML, XSLT, Xpath.
Parser
Een parser is een computerprogramma dat de XML-metataal en syntax analyseert en controleert.
EAD-documenten moeten valide XML-documenten zijn en ze moeten voldoen aan de EAD
DTD. Bovendien hebben veel archiefinstellingen specifieke richtlijnen waar de EAD DTD aan
moet voldoen. In de Toolbox van het NA is een eenvoudige controletool opgenomen die de
richtlijnen van het NA controleert. Een voorbeeld van een onlinecontroletool is RLG EAD
Report Card (http://www.rlg.org/ead-report-card/).
Converter/script
Het NA heeft een conversiemethode ontwikkeld om toegangen in Word te converteren naar
EAD. In de Toolbox van het NA zijn de programmatuur en de scripts opgenomen die nodig zijn
voor zo’n conversie. Enige kennis van de gebruiksmogelijkheden van dos, perl, en fop is nodig
om deze conversiemethode te kunnen gebruiken. Het NA kan wel incidenteel hulp bieden, maar
heeft niet de middelen voor uitgebreide en langdurige ondersteuning.
Het is mogelijk om met macro’s binnen tekstverwerkingsprogramma’s dergelijke converters te
maken. Ook databaseprogramma’s hebben doorgaans exportmogelijkheden die ondersteunen bij
het maken van EAD-gecodeerde toegangen. Deze converters kunnen consistente toegangen deels
converteren naar de EAD-standaard. De inleiding van een toegang vormt nog een probleem
vanwege het feit dat deze doorgaans als een doorlopende tekst is opgenomen en er derhalve niet
geautomatiseerd contextelementen in kunnen worden herkend. Een handmatige codering is
hiervoor een oplossing, maar daarvoor zal de inleiding nauwgezet handmatig ‘ontleed’ moeten
worden om elk aspect een plaats te geven in het betreffende element.
Style sheets
Style sheets hebben met het conversieproces als zodanig niets van doen, maar volledigheidshalve
wordt dit instrument hier genoemd. Style sheets kunnen EAD-gecodeerde toegangen converteren
naar andere opmaakvormen, zoals PDF, tekst, maar ook HTML ten behoeve van de presentatie
op het web. De style sheets die door het NA zijn ontwikkeld en worden gebruikt hebben de eigen
huisstijl en zijn aan te passen door andere archiefinstellingen.

