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Een collectief en multifunctioneel instrument 

ODIS, voluit Onderzoekssteunpunt en Databank Intermediaire Structuren, is in 
Vlaanderen de grootste historische databank op het internet. Ze werd ontwikkeld 
door een breed partnerschap en bevat een schat aan unieke informatie over de 
geschiedenis van het middenveld sinds 1750. ODIS biedt historische informatie 
over socioculturele verenigingen, jeugdbewegingen, werknemers- en 
werkgeversorganisaties, kerkelijke instellingen, vrije scholen, politieke partijen 
enzovoort. Ook de hiermee verbonden personen en families worden uitvoerig 
gedocumenteerd. In het apparaat vinden gebruikers bovendien informatie over het 
documentair erfgoed (archieven en periodieke publicaties) dat door deze actoren 
werd nagelaten, over gebouwen en zelfs over gebeurtenissen die met het 
middenveld in verband staan (www.odis.be). 

ODIS kon in 2000-2003 worden ontwikkeld dankzij de steun van het Fonds 
Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO-Max Wildiersfonds). Voor de 
constructie ervan sloegen vier belangrijke Vlaamse private archief- en 
onderzoeksinstellingen de handen in elkaar: ADVN, Amsab-ISG, KADOC-     
KU Leuven en Liberaal Archief257. Hun project kreeg de steun van 
wetenschappelijke promotoren uit vier Vlaamse universiteiten: de KU Leuven, de 
Universiteit Antwerpen, de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel. Die 
samenwerking werd in 2006 verankerd in de vzw ODIS258. In 2009-2014 kon 
ODIS dankzij de steun van de Herculesstichting, het toenmalige Vlaamse 
agentschap voor de financiering van onderzoeksinfrastructuur, grondig worden 
vernieuwd. 

257 ADVN, archief voor nationale bewegingen: zie http://www.advn.be; Amsab-ISG, Instituut voor 
Sociale Geschiedenis: zie http://www.amsab.be; KADOC-KU Leuven, Documentatie- en 
Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving: zie http://kadoc.kuleuven.be; Liberaal 
Archief, Centrum voor de Geschiedenis van het Vrije Denken en Handelen: zie 
http://www.liberaalarchief.be. 
258 Onderzoekssteunpunt en Databank Intermediaire Structuren in Vlaanderen (19de-20ste eeuw), 
Belgisch Staatsblad, 13 november 2006, ondernemingsnummer 884.703.544. 
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De ODIS-homepage 

 
De Vlaamse culturele archieven die ODIS hebben uitgebouwd, zijn relatief jonge 
instellingen die er op korte termijn in geslaagd zijn om belangrijke erfgoedgehelen 
uit de maatschappij van de voorbije twee eeuwen veilig te stellen en publieksgericht 
te ontsluiten. In de wandelgangen worden ze doorgaans gekroond met het 
epitheton “kleurarchieven”, maar in werkelijkheid hebben hun rijke collecties dat 
enge keurslijf allang doorbroken. Ze bewaren en ontsluiten materiaal van zeer 
uiteenlopende maatschappelijke actoren: organisaties, personen en families. Het 
gaat daarbij niet alleen om analoge archiefbestanden en collecties (ruime 
erfgoedbibliotheken, audiovisuele documenten, iconografische en mondelinge 
bronnen, objecten enzovoort), maar in toenemende mate ook om digitale 
bestanden en publicaties. Die private archieven en collecties brengen de 
geschiedenis van nagenoeg de hele Vlaamse samenleving, in haar Belgische en 
internationale context, tot leven. Veelal zijn ze complementair aan de 
bronnenreeksen die zich in het Rijksarchief of in andere publieke 
bewaarinstellingen bevinden. 
 
ADVN, Amsab-ISG, KADOC-KU Leuven en Liberaal Archief werken vaak 
samen op het vlak van onderzoek, publicaties en tentoonstellingen. Met ODIS 
ontwikkelden ze collectief een flexibele en multifunctionele omgeving waarin ze 
hun archievenoverzichten, biografische en andere repertoria bundelden. Zo wilden 
ze de ontsluiting van hun collecties verbeteren, maar ook het onderzoek naar het 
middenveld in Vlaanderen/België op nieuwe wegen sturen. ODIS werd dus van bij 
de start opgevat als veel meer dan een gezamenlijke catalogus of data pool. Het is 
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een eigentijds en multifunctioneel online-instrument ten dienste van zeer diverse 
gemeenschappen en doelgroepen. ODIS biedt een hefboom om het erfgoed en de 
geschiedenis van het middenveld uitdrukkelijk te valoriseren. Laagdrempeligheid 
werd een belangrijk uitgangspunt, maar ook kwaliteitszorg, betrouwbaarheid en 
respect voor de beginselen van de archivistiek stonden van meet af aan hoog op de 
agenda. Dat alles helpt te verklaren waarom het apparaat in de voorbije vijftien jaar 
is uitgegroeid tot een belangrijke brug tussen de erfgoedsector en het 
wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Onderzoekers, archivarissen en andere 
erfgoedspecialisten werken samen in ODIS en wisselen er expertise uit. 

Die brugfunctie hangt ook samen met het groeiend aantal partners dat zich tijdens 
de voorbije jaren aansloot bij het ODIS-consortium: het Architectuurarchief 
Vlaanderen, het Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel (AMVB), 
het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG), het Centrum voor Academische en 
Vrijzinnige Archieven (CAVA), het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur 
(CRKC), het Protestants-Evangelisch Archief- en Documentatiecentrum (Evadoc), 
het Universiteitsarchief KU Leuven en LIBIS259. Al die organisaties werken samen 
in één databank, maar kiezen hun eigen invalshoek en beheren specifieke 
dataseries. Het brede karakter van die “ODIS-community” stimuleert de 
kruisbestuiving tussen partners met uiteenlopende expertises en thematische 
interesses: sociale verhoudingen en emancipatie, migratie en diversiteit, gender, 
arbeid, landbouw en voeding, milieubewustzijn, de wisselwerking tussen religie, 
cultuur en samenleving, het vrije denken en handelen, het Nederlandstalige leven 
in Brussel, onderwijs en leerprocessen, cultuur en kunsten, nationale, lokale en 
regionale identiteiten, economie en ondernemerschap, politieke praktijken, 
(groot)stedelijkheid, sociale uitsluiting en armoede enzovoort. 

De ODIS-partners gebruiken de databank om gegevensreeksen over de 
geschiedenis van “intermediaire structuren” en het daarmee verbonden 
documentair erfgoed te centraliseren, te vervlechten en veilig op te slaan. Die 
gegevensinvoer gebeurt deels manueel, onder meer door gemotiveerde en goed 
opgeleide vrijwilligers. Maar in ODIS zijn ook heel wat oudere repertoria 
automatisch ingeladen. Zo krijgen die soms ietwat “vergeten” of moeilijk 
toegankelijke datareeksen een nieuw leven en kunnen ze publieksgericht ontsloten 
worden. ODIS laat namelijk toe om de ingevoerde datareeksen, na grondige 
validatie, online ter beschikking te stellen via de publiekscatalogus (ODIS-OPAC). 
In het apparaat kunnen diezelfde gegevensreeksen ook beter worden geanalyseerd, 
bijvoorbeeld in het kader van prosopografisch onderzoek of netwerkanalyse. 

259 Architectuurarchief Vlaanderen: zie https://www.architectuurarchiefvlaanderen.be; AMVB: zie 
http://www.amvb.be; CAG: zie http://www.hetvirtueleland.be; CAVA: zie http://www.cavavub.be; 

CRKC: zie http://www.crkc.be; Evadoc: zie http://www.evadoc.be; Universiteitsarchief               
KU Leuven: zie https://bib.kuleuven.be/universiteitsarchief; LIBIS: zie http://www.libis.be. 
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ODIS neemt op die manier een (bescheiden) rol op binnen de zogenaamde “digital 
humanities”. 

De ODIS-publiekscatalogus kent een groeiende bekendheid en populariteit. In 
2017 werd de databank meer dan 111.000 keer bezocht door zo’n 74.000 unieke 
bezoekers. Samen openden zij ruim 628.000 steekkaarten. Ter vergelijking: in 2010 
werden bijna 33.000 consultaties door ongeveer 16.000 informatiezoekers 
genoteerd, resulterend in circa 257.500 paginaweergaves. Die forse toename van 
het gebruik van de databank tijdens de voorbije jaren hangt samen met tal van 
factoren, bijvoorbeeld het toenemend internetgebruik, de groeiende bekendheid 
van het apparaat en het stijgend aantal in de publiekscatalogus gepubliceerde 
records. Maar ze kan ook ten dele verklaard worden door de goede indexering van 
de vrijgegeven steekkaarten door populaire zoekrobots als Google. Meer en meer 
gebruikers bereiken de ODIS-inhoud via zo’n onlinezoekmachine. Parallel 
daarmee neemt het aantal consultaties die resulteren uit een verwijzing in een 
andere databank of op een andere website – inclusief de aan belang winnende 
sociale media – hand over hand toe. Dat hangt onder meer samen met de 
groeiende interconnectiviteit van ODIS, die het aantal externe verwijzingen doet 
toenemen. Bij dit alles mogen we wel niet vergeten dat ook het aantal rechtstreekse 
raadplegingen van de OPAC belangrijk blijft en jaar na jaar in de lift zit. 

De dialoog met de gebruikers is voor ODIS erg belangrijk. Zij kunnen terecht bij 
een centrale helpdesk. Behalve vragen van personen die op zoek zijn naar 
bronnenmateriaal en literatuur of naar feitelijke gegevens, ontvangt het team via 
die weg ook heel wat feedback over of aanvullingen bij steekkaarten. Op gezette 
tijden worden de gebruikers bevraagd over hun ervaringen en wensen. Hun profiel 
is erg uiteenlopend. Naast studenten en academische vorsers consulteren ook 
lokale historici, genealogen, journalisten … ODIS in toenemende mate. Het aantal 
toevallige informatiezoekers – bijvoorbeeld personen die het apparaat via een 
zoekactie in Google bereiken – gaat eveneens in stijgende lijn. De meeste 
gebruikers (bijna 90%) komen uit België. Door de internationalisering van de 
databank, waarop we verder nog terugkomen, valt de komende jaren weliswaar een 
stelselmatige toename van het aantal buitenlandse bezoekers te verwachten. 

Uit de feedback aan de helpdesk en de bevragingen valt ook te leren dat de 
historisch geïnteresseerden die ODIS consulteren dat doen op verschillende 
manieren. Zo kan men de databank benaderen als een encyclopedie, die duidelijke 
en betrouwbare basis- en/of achtergrondinformatie over organisaties, personen, 
gebouwen … verschaft. In de primaire catalogi van de partners wordt frequent 
doorverwezen naar zulke ODIS-steekkaarten. Het apparaat fungeert in die context 
als authority database, die toelaat om auteurs, archiefvormers … eenduidig te 
identificeren en het in de catalogi beschreven documentair erfgoed in context 
plaatst. Tegelijk is ODIS zelf een heuristisch instrument dat het mogelijk maakt om 
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bronnenmateriaal over de geschiedenis van het middenveld op te sporen. 
Gebruikers vinden in de databank niet enkel archievenoverzichten en 
periodiekenrepertoria van de partners-bewaarinstellingen, maar ook informatie 
over in situ bewaarde archieven die in ODIS geregistreerd werden: lokale 
verenigingsarchieven, parochiearchieven, archieven van zelforganisaties van 
etnisch-cultureel diverse gemeenschappen … De geavanceerde zoekfuncties 
maken het ten slotte mogelijk om de beschikbare datareeksen grondig te 
analyseren. 

Een rijke inhoud binnen een flexibel datamodel 

Het aantal steekkaarten in ODIS neemt voortdurend toe. Begin 2018 bevatte de 
databank 223.279 records. Die zijn verdeeld over de zeven onderling verbonden 
hoofdmodules die het ODIS-datamodel omvat: organisaties (40.015 steekkaarten), 
personen (128.145), families (104), gebeurtenissen (1.232), gebouwen (2.904), 
archieven (10.006) en publicaties (40.873; vooral periodieken). Steekkaarten die 
voldoende afgewerkt zijn en geen privacygevoelige informatie bevatten, worden 
online gepubliceerd in de ODIS-publiekscatalogus. Begin 2018 konden 102.843 
fiches, dat is 46 procent van de ODIS-inhoud, vrij geraadpleegd worden in die 
OPAC. 

Naast de zeven hoofdmodules bevat ODIS een ondersteunende module voor de 
registratie van erfgoedbewaarplaatsen. De informatie over bewaarplaatsen in 
Vlaanderen en Brussel wordt daarbij overgenomen uit Archiefbank Vlaanderen260, 
het door de Vlaamse overheid erkende centrale informatiepunt over private 
archieven. Omgekeerd worden basisgegevens over de in ODIS beschreven 
archiefbestanden en collecties aangeboden in Archiefbank. 

“Entity-relationship”-diagram (ERD) van de ODIS-databank 

260 Zie http://www.archiefbank.be. 
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De opbouw van de ODIS-modules is zoveel mogelijk gebaseerd op internationale 
standaarden: ISAAR(CPF) voor organisaties, personen en families, de richtlijnen 
van Docomomo voor gebouwen, ISAD(G) voor archieven, ISBD voor publicaties 
en ISDIAH voor bewaarplaatsen. De verschillende entiteiten hebben een parallelle 
opbouw, zowel aan de invoer- als aan de uitvoerzijde261. 

Op de eerste plaats heeft iedere steekkaart een aantal velden waarin 
identificatiegegevens genoteerd worden, zoals de naam van een organisatie, de 
geboortedatum van een persoon of de titel van een publicatie. Dat zijn de 
zogenaamde authority entries. Verder bevat ODIS tal van grote tekstvelden. Ze laten 
bijvoorbeeld toe om de geschiedenis van een organisatie, de biografie van een 
persoon of de inhoud van een archief meer in detail te beschrijven. Diverse 
“herhaalbare veldgroepen” maken het mogelijk om gegevens op systematische 
wijze in te voeren, gebruikmakend van de gevalideerde keuzelijsten/thesauri die ter 
beschikking staan. Op die manier worden bijvoorbeeld alle juridische vormen die 
een organisatie in de loop der tijd had, de politieke mandaten van een persoon of 
de in een publicatie gebruikte talen geregistreerd. Een bijzondere categorie 
herhaalbare veldgroepen zijn de relationele veldgroepen: zij laten toe om een 
ODIS-steekkaart duurzaam te koppelen aan andere records in de databank. Al die 
verbindingen creëren krachtige informatieclusters en brengen (soms onvermoede) 
relaties en netwerken in kaart. 

261 ISAAR(CPF), Internationale Norm voor Archivistische Geautoriseerde Beschrijvingen van 
Organisaties, Personen en Families: zie 
http://www.ica.org/sites/default/files/CBPS_Guidelines_ISAAR_Second-edition_NL.pdf; 
Docomomo, International Committee for Documentation and Conservation of Buildings, Sites and 
Neighbourhoods of the Modern Movement: zie http://www.docomomo.com; ISAD(G), Algemene 
Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven: zie 
http://www.ica.org/sites/default/files/CBPS_2000_Guidelines_ISAD%28G%29_Second-
edition_DUTCH.pdf; ISBD, International Standard Bibliographic Description: zie 
https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/isbd-cons_20110321.pdf; ISDIAH, International 
Standard for Describing Institutions with Archival Holdings: zie 
http://www.ica.org/sites/default/files/CBPS_2008_Guidelines_ISDIAH_First-edition_EN.pdf. 
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Schematische voorstelling van de structuur van een ODIS-organisatiesteekkaart

ODIS is een collectieve databank, maar biedt zijn partners tegelijk een grote 
flexibiliteit. Zo moeten in ieder record slechts een beperkt aantal authority entries 
verplicht worden ingevuld. Invoerders(groepen) kunnen op die manier zelf bepalen 
hoe gedetailleerd en systematisch ze een steekkaart uitwerken. Sommige fiches 
bevatten bijgevolg enkel basisgegevens over het onderwerp in kwestie, terwijl 
andere uitvoerige informatie verschaffen. Het merendeel van de ODIS-
steekkaarten is toegewezen aan de controle van een specifieke invoerdersgroep. De 
partners beslissen ook autonoom over de publicatie van hun records in de OPAC. 

Internationale perspectieven 

Bij de ontwikkeling van een nieuwe ODIS-databank in 2009-2014 was 
internationalisering een belangrijke krachtlijn. Hoewel de inhoud van ODIS vooral 
is toegespitst op de geschiedenis van het Vlaamse/Belgische middenveld, heeft de 
databank tegenwoordig ook een uitgesproken internationale dimensie. Een eerste 
aspect daarvan is de meertaligheid van het apparaat. ODIS is zowel beschikbaar in 
het Nederlands als in het Engels. Iedere steekkaart heeft een Nederlandstalige en 
een Engelstalige variant. Beide taalvarianten delen slechts een beperkt aantal 
identificatiegegevens. Verder kunnen ze onafhankelijk van elkaar ontwikkeld 
worden. In de toekomst kan het aantal taalvarianten gemakkelijk uitgebreid 
worden. 
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Een tweede aspect van de internationalisering van ODIS is de 
“multicontextualiteit” van de databank. Sommige keuzelijsten (juridische vormen 
in de organisatiemodule; eretekens, onderwijsniveaus en politieke 
functies/organen/bevoegdheden in de personenmodule) worden aangeboden voor 
meerdere Europese “contexten”/landen. Begin 2018 was dat het geval voor België, 
Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Spanje en 
het Verenigd Koninkrijk. De geografische thesaurus – die hiërarchisch opgebouwd 
is vanuit de huidige administratieve geografie, maar ook historische termen en 
vertalingen van plaatsnamen bevat – beslaat dan weer heel Europa. 

Landen waarvoor in ODIS contextuele keuzelijsten beschikbaar zijn (2018) 

De meertaligheid en multicontextualiteit van ODIS maken het mogelijk om de 
informatie over het Vlaamse/Belgische middenveld en zijn erfgoed in 
internationaal perspectief te plaatsen en (na vertaling) in het Engels aan te bieden 
aan een internationaal publiek. Maar ODIS wordt ook ingeschakeld door 
internationale onderzoeks- en erfgoedprojecten die samen dataseries willen 
opbouwen, ontsluiten en/of analyseren. Voorbeelden zijn de internationale 
onderzoeksnetwerken Civitas-Forum of Archives and Research on Christian Democracy 
(Civitas-FARCD) en Encounters of European Elites in the 19th Century (EECE)262. In 

262 Civitas-FARCD: zie http://civitas-farcd.eu; EECE: zie http://www.eece.eu. 



De onlinedatabank ODIS 107 

het kader van projecten binnen de onderzoekslijn “Transregional History” wordt 
de Engelstalige ODIS-omgeving ook actief ingeschakeld door de 
Onderzoeksgroep Geschiedenis van de Nieuwe Tijd van de KU Leuven263. 

ODIS als informatieknooppunt 

ODIS profileert zich steeds meer als een betrouwbaar informatieknooppunt in het 
alsmaar uitdijende landschap van online historische gegevensverzamelingen en 
documentaire metadata-series. De technische omgeving van de databank, die OAI-
PMH-conform is, laat toe om zowel koppelingen naar, als vanuit het apparaat te 
leggen. Zo worden er vanuit de diverse catalogi en databanken van de partners, 
maar ook vanuit bijvoorbeeld Erfgoedplus.be, de catalogus van de Koninklijke 
Bibliotheek van België, Wikipedia … steeds meer links naar ODIS gelegd. De 
gebruikers van die instrumenten vinden er bijvoorbeeld achtergrondinformatie 
over archiefvormers of auteurs, de op een foto of prent afgebeelde personen, de 
organisatie die een bepaalde affiche uitgaf, het gebouw waarover een monografie 
handelt … In de hoogwaardige catalogi van de ODIS-partners – bijvoorbeeld die 
van het archiefbeschrijvingssysteem scopeArchiv, het digitaal depot Teneo of het 
LIBISnet-zoekplatform Limo – worden koppelingen gelegd via plug-ins, en 
binnenkort ook via een API. Maar andere apparaten en zelfs de auteurs van 
eenvoudige webpagina’s kunnen dubbel werk evengoed vermijden door in een 
handomdraai naar ODIS-steekkaarten te verwijzen. Ieder record beschikt namelijk 
over een persistente URL. 

Dat alles is natuurlijk maar één aspect van de brede interconnectiviteit die ODIS 
ambieert. De partners willen hun gebruikers via het apparaat ook naar andere 
catalogi en metadata-series leiden. Zo kan iedere steekkaart via de tool “Externe 
catalogi” gelinkt worden aan beschrijvingen van publicaties over of van de 
betrokken organisatie, persoon … in bibliotheekcatalogi, met name de LIBISnet-
catalogus Alma, de Adlib-catalogi van Amsab-ISG en AMVB en de Anet-
catalogus. Begin 2017 waren er via de tool al meer dan 20.000 deeplinks 
toegevoegd aan ODIS-fiches. Vanuit de archiefbeschrijvingssystemen van de 
partners stroomt basisinformatie over de door hen bewaarde archieven door naar 
ODIS. In de betrokken ODIS-archiefrecords kan men doorklikken naar de 
uitgebreidere informatie en inventarissen in die systemen. En ten slotte is er 
natuurlijk de mogelijkheid om gewoon weblinks op te nemen in steekkaarten. Dat 
kan ad hoc gebeuren, maar ook systematisch. Zo werd bijvoorbeeld een koppeling 
voorzien tussen de fiches van archiefvormers in ODIS en in Agrippa, de databank 
van het Antwerpse Letterenhuis. De gebouwensteekkaarten van parochiekerken in 
het Vlaams Gewest werden dan weer gelinkt aan de Inventaris Onroerend Erfgoed 
van de Vlaamse overheid. 

263 Zie http://www.transregionalhistory.eu. 
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Een waaier aan uitvoermogelijkheden 
 
ODIS biedt gebruikers uiteenlopende manieren om de inhoud van de databank te 
bevragen en te analyseren. Zoals we al aangaven, is zo’n 46 procent van de 
steekkaarten gepubliceerd in de publiekscatalogus. Die records kunnen 
onmiddellijk opgezocht worden via www.odis.be. Er zijn verschillende zoekwijzen. 
Bij een eenvoudige zoekactie doorzoekt men de namen van organisaties, personen, 
families, gebeurtenissen en gebouwen en de titels van archieven en publicaties, bij 
een volledige (full text) zoekactie de integrale inhoud van steekkaarten. Bij het 
zoeken kan men gebruikmaken van booleaanse operatoren en jokertekens. Een 
zoekactie resulteert in een lijst van zoekresultaten, die men verder kan sorteren of 
filteren. Ook kan men een persistente URL genereren waarmee de lijst snel terug 
opgeroepen kan worden. 
 
Wanneer men op een zoekresultaat klikt, wordt het HTML-uitvoerformaat van de 
betrokken steekkaart geopend. Daarin wordt de in ODIS ingevoerde informatie 
overzichtelijk gepresenteerd. Heel wat gegevens zijn weergegeven in tabellen, 
waarbij de eindgebruiker zelf kan kiezen op basis van welke kolom hij ze wil 
rangschikken. Indien een steekkaart verbonden is met andere ODIS-steekkaarten 
kan onmiddellijk doorgeklikt worden naar die fiches, mits ze vrijgegeven zijn. 
Bovenaan ieder uitvoerformaat zijn er knoppen om terug te keren naar de 
resultatenlijst en om de steekkaart af te drukken (wat ook toelaat om een pdf te 
creëren). Verder wordt de persistente URL van het record vermeld. Onderaan 
iedere fiche is ten slotte een standaardverwijzing opgenomen, die gebruikt kan 
worden in voetnoten en bibliografieën. De inhoud van de ODIS-OPAC is 
vrijgegeven onder een Creative Commons-licentie. De gekozen licentie (CC BY-
NC-SA) laat toe om de gepubliceerde informatie te hergebruiken voor niet-
commerciële doeleinden. De gebruiker moet wel een bronvermelding opnemen en 
zijn werk onder dezelfde voorwaarden ter beschikking stellen. 
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Het uitvoerformaat van een ODIS-steekkaart 

Wie de ODIS-inhoud diepgaander wil analyseren, kan opteren voor een 
geavanceerde zoekactie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens die 
gesystematiseerd werden ingevoerd in de databank, op basis van de beschikbare 
keuzelijsten/thesauri. Het geavanceerd zoeken laat bijvoorbeeld toe om op zoek te 
gaan naar organisaties met een specifieke juridische vorm die ooit in een bepaald 
arrondissement gevestigd waren, naar alle personen die in een bepaalde stad 
geboren werden, in de Kamer van Volksvertegenwoordigers zetelden én 
studeerden aan een specifieke universiteit, of naar parochiekerken in een bepaalde 
stijl van de hand van een bepaalde architect. Zoekparameters kunnen onbeperkt 
worden gecombineerd. 

De geavanceerde zoekfuncties laten ODIS toe om een rol op te nemen als digital 
humanities research tool. De kwaliteit van de uitgevoerde analyses hangt natuurlijk 
samen met die van de onderliggende gegevensreeksen. Daarom besteden de 
ODIS-partners veel aandacht aan de systematische uitbouw van evenwichtige, zo 
volledig mogelijke datareeksen. Voorbeelden zijn de invoer van het necrologium 
van Vlaamse Brusselaars door AMVB, van socialistische gemeenteraadsleden door 
Amsab-ISG of van Leuvense professoren door het Universiteitsarchief             
KU Leuven, de uitbouw van gegevensreeksen over personen met een 
Heldenhuldezerkje door ADVN, de ontwikkeling van een repertorium van 
protestantse en evangelische kerken door Evadoc of van een inventaris van 
processies in Vlaanderen en Brussel door CRKC, KADOC-KU Leuven en LECA 
(Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag). Ook zijn er de 
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geactualiseerde archievenoverzichten en periodiekenrepertoria van de ODIS-
partners, die gebruikers snel op het spoor zetten van de tijdschriften, collecties en 
archieven die relevant zijn voor hun onderzoek. Een andere belangrijke invoerlijn, 
die door KADOC-KU Leuven en partners gerealiseerd wordt, is het biografisch 
repertorium van de Vlaamse clerus en religieuzen in de negentiende en twintigste 
eeuw. Dat behelst de systematische invoer in ODIS van diocesane priesters en 
leden van religieuze instituten. De steekkaarten over overleden personen – die deel 
uitmaken van bredere informatieclusters over de geschiedenis van parochies en 
religieuze instituten – worden na afwerking en validatie gepubliceerd in de 
publiekscatalogus. 
 
Dankzij de koppeling van geografische coördinaten aan de geografische thesaurus 
en de implementatie van GIS-software in ODIS is het ook mogelijk om de 
resultaten van geavanceerde zoekacties met een geografische parameter ruimtelijk 
te representeren. Eindresultaat is dan bijvoorbeeld een kaart die in een oogopslag 
toont in welke gemeenten zich gebouwen van een bepaalde architect bevinden, in 
welke arrondissementen het meeste coöperatieve vennootschappen gevestigd 
waren, in welke provincie het meeste Kamerleden geboren werden enzovoort. 
Gebruikers kunnen voor dergelijke zoekacties een beroep doen op de ODIS-
helpdesk, maar zullen op termijn ook zelf aan de slag kunnen gaan. 
 

 
Geografische representatie van een geavanceerde zoekactie in ODIS:  

geboorteplaatsen van leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, gemeenteniveau 

 
Terwijl de ODIS-OPAC toelaat om alle vrijgegeven records te bevragen, kunnen 
via zoekboxen op de websites van partners en projecten specifieke, afgebakende 
gegevensreeksen doorzocht worden. Het gaat bijvoorbeeld om de steekkaarten 
rond architectuur en vormgeving, parochiekerken, de Belgische landbouwpers, de 
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Antwerpse provincieraadsleden, migrantenorganisaties en hun erfgoed of 
Vaticaanse archiefstukken over de Vlaamse/Belgische geschiedenis264. 
 
Tot slot 
 
ODIS werd in 2000-2003 ontwikkeld door een breed partnerschap. Dat wilde een 
modern en veelzijdig online-instrument creëren ten dienste van uiteenlopende 
doelgroepen. De vormgeving en technische omgeving van de databank hebben 
doorheen de jaren heel wat wijzigingen ondergaan, nieuwe tools werden 
toegevoegd. Maar de onderliggende architectuur (het datamodel) en de wijze 
waarop de gegevens worden gepresenteerd en gestructureerd bleven grotendeels 
dezelfde. De functionaliteiten van het apparaat sluiten immers aan bij de 
dienstverlenende opdracht van archieven en andere culturele bewaarinstellingen: 
het toegankelijk maken en duiden van historische bronnen en hun producenten. 
Archivarissen, bibliothecarissen en leeszaalverantwoordelijken tekenden de ODIS-
architectuur uit. Zij kenden de noden van hun uiteenlopend publiek en wilden die 
online faciliteren, in nauwe en voortdurende dialoog met de gebruikers. Maar ze 
hielden ook vast aan kwaliteitszorg en aan de beginselen en technische normen van 
hun vakgebied. De door hen ontwikkelde en geïmplementeerde oplossingen bleken 
bijzonder duurzaam. Want ze lieten ook veel flexibiliteit toe. Bovenal werd 
duidelijk dat het coöperatief model van ODIS bruggen creëert en aanzet tot 
expertisedeling en innovatie. Terwijl de technische omgeving van online-apparaten 
steeds opnieuw vergankelijk blijkt, is dit ongetwijfeld de belangrijkste ervaring uit 
vijftien jaar ODIS. Samenwerking is niet alleen kostenbesparend en efficiënt, maar 
genereert ook veel en zelfs onverwachte meerwaarde. 
 

                                                           
264 Voor de drie laatste projecten, zie respectievelijk http://www.ppant.be, 
http://www.migrantenerfgoed.be en http://www.vaticana.be. 




