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1. Inleiding 

 
2015 was voor ODIS een overgangs- en consolidatiejaar. De lancering van de nieuwe OPAC vormde 
een belangrijke mijlpaal voor het apparaat. Op donderdag 5 februari 2015 kon ODIS-1 definitief 
worden afgesloten. Zowel invoer als raadpleging gebeuren vanaf die datum in de nieuwe 
databankomgeving. Desondanks moesten nog verschillende technische dossiers in de loop van het 
jaar worden gefinaliseerd.  
 
Ook in 2015 realiseerden de invoerdersgroepen en projecten (samen ca. 67 individuele invoerders) 
veel werk in het apparaat, dit zowel in Nederlands- als Engelstalige steekkaarten en binnen alle 
categorieën. De aandacht van de invoerders ging in het voorbije jaar vooral naar de aanvulling en 
controle van oudere gegevensreeksen. Ook het samenbrengen en klaarzetten van series in de nieuwe 
rubrieken (gebouwen, gebeurtenissen) vergde een grote inspanning. Het volume van de ODIS-
publiekscatalogus evolueerde in gunstige zin, dit zowel voor de Nederlandstalige als Engelstalige 
subrecords. 

  
ODIS-kerncijfers, 2011-2015 

Jaar 
Totaal 

volume 
31/12 

OPAC (NL) 
volume 
31/12 

Nieuwe 
records 

Bezoeken 
Unieke 

bezoekers 
Pagina-

weergaves 

2011 154.947 64.213 11.639 48.856 29.188 324.331 
2012 164.754 68.574 9.807 151.190 106.507 619.928 
2013 187.384 72.044 22.630 172.450 124.411 666.499 
2014 203.131 87.713 15.747 189.691 145.022 632.538 
2015 207.646 90.262 4.515 72.278 49.196 423.570 

 
ODIS werd druk geraadpleegd, de functionaliteiten en de inhoud van het apparaat worden zeer op 
prijs gesteld. Maar door de nog onvolledige indexering van de ODIS-2-records in de populaire online 



 

De ODIS-databank in 2015 
 Jaarverslag  
 
 

2/18 

zoekmachines (vooral Google) tekende het apparaat in 2015 wel merkelijk minder consultaties op. De 
terugval betreft dus vooral die van de occasionele raadplegingen. Het aantal 'getrouwe' gebruikers 
van het apparaat ging wel de hoogte in en die gaan er ook systematischer op zoek naar informatie.  
 
Het aantal verbindingen van en naar ODIS is opnieuw fors gestegen. De databank positioneert zich 
langzaam maar zeker als een centraal informatieknooppunt in een breed netwerk van catalogi, online 
instrumenten en gegevensverzamelingen.  
 
Het ODIS-team zocht ondertussen naar haalbare strategieën om het publieksbereik van het apparaat 
te vergroten (website, folder, …). Er werden ook inspanningen geleverd om de kring van invoerders en 
invoerdersgroepen te verruimen en die partners bij de verdere ontwikkeling van de databank en de 
werking te betrekken. 
 
Het Herculesinvesteringsprogramma werd in het voorjaar van 2015 afgerond. Een in september 
ingediende aanvraag voor een nieuw project werd spijtig genoeg niet weerhouden. 
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2. Inhoud en gegevensinvoer 
 
2.1 Volume 

 
Op 1 januari 2016 bevatte ODIS 207.646 steekkaarten. 37.461 handelen over organisaties, 117.747 
bevatten biografische informatie. De databank bevat ook 39.493 beschrijvingen van (periodieke) 
publicaties en 9350 van archieven. Het volume van de nieuwe hoofdentiteiten Families (97 records), 
Gebouwen (2894) en Gebeurtenissen (604) groeit langzaam maar zeker aan. Elke steekkaart heeft een 
Nederlandstalige en een Engelstalige variant of subrecord.  

  
Volume ODIS, 2005-2015 

D
atum

 

O
rganisaties 

Personen 

Publicaties 

A
rchieven 

Fam
ilies 

G
ebouw

en 

G
ebeurtenissen 

Totaal 

3/1/2005 15.055 58.142 15.149 2.704 - - - 91.050 
1/1/2006 18.951 62.201 16.222 3.483 - - - 100.857 
1/1/2007 21.772 65.213 20.147 4.735 - - - 111.867 
1/1/2008 23.139 67.595 21.271 7.862 - - - 119.867 
1/1/2009 23.840 70.185 21.452 8.063 - - - 123.540 
1/1/2010 24.935 72.417 21.649 8.353 - - - 127.354 
1/1/2011 27.650 85.102 21.956 8.600 - - - 143.308 
1/1/2012 29.915 93.689 22.387 8.956 - - - 154.947 
1/1/2013 31.831 101.215 22.652 9.056 - - - 164.754 
1/1/2014 35.678 107.087 35.277 9.342 - - - 187.384 
1/1/2015 36.686 114.579 39.248 9.476 90 2.896 156 203.131 
1/1/2016 37.461 117.747 39.493 9.350 97 2.894 604 207.646 

 
De netto-aangroei van het volume van de databank in 2015 bedroeg dus 4515 records, als volgt 
verdeeld over de rubrieken: 

  
Nieuwe records in ODIS, 2011-2015 

Jaar 

O
rganisaties 

Personen 

Publicaties 

A
rchieven 

Fam
ilies 

G
ebouw

en 

G
ebeurtenissen 

Totaal 

2011 2.265 8.587 431 356 - - - 11.639 
2012 1.916 7.526 265 100 - - - 9.807 
2013 3.847 5.872 12.625 286 - - - 22.630 
2014 1.008 7.492 3.971 134 90 2.896 156 15.747 
2015 775 3.168 245 -126 7 -2 448 4.515 
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De bescheiden volumegroei, zeker in vergelijking met 2013 en 2014, houdt verband met diverse 
factoren. Eerst en vooral was het resultaat de vorige kalenderjaren uitzonderlijk, dit vooral door het 
opladen van enkele externe bestanden, bv. het Amsab-ISG-periodiekenrepertorium of enkele 
bestanden met beschrijvingen van kerkgebouwen. Ook werd in 2015 prioriteit gegeven aan de 
controle en updating van al bestaande series in ODIS. Zo werden bv. grote pakketten gebouwen-, 
periodieken- en archiefbeschrijvingen systematisch nagekeken en uitgezuiverd. Met name in de 
archiefmodule werden daarbij ook heel wat steekkaarten gewist, in die mate dat het aantal records 
zelfs afnam. Ook in de rubrieken personen en organisaties werden tal van reeksen gecontroleerd. Er 
werden in 2015 maar enkele en bescheiden externe bestanden ingeladen. Veel energie ging ook naar 
het 'op orde' zetten van de gegevensreeksen in de nieuwe rubrieken, i.h.b. gebouwen (vooral kerken) 
en gebeurtenissen (vooral congressen en processies).  
 
Samengevat: 2015 was wat betreft het volume van ODIS een jaar van consolidatie, gepaard met de 
verdere ingebruikname van de nieuwe technische omgeving.  

 
2.2 Aanvullingen  
 

Naast de nieuw aangemaakte records, werden natuurlijk ook veel bestaande steekkaarten 
aangepast en aangevuld. Vanaf dit jaar maken we in de verslaggeving een onderscheid tussen het 
werk in de Nederlandstalige en in de Engelstalige subrecords. In 2015 werden meer dan 19.500 
steekkaarten bewerkt, als volgt verdeeld over de rubrieken: 

 
Geüpdatete records in ODIS, 2011-2015 

Jaar 

O
rganisaties 

Personen 

Publicaties 

A
rchieven 

Fam
ilies 

G
ebouw

en 

G
ebeurtenissen 

Totaal 

2011 8.466 20.618 1.282 1.395 - - - 31.761 

2012 4.646 16.140 491 1.050 - - - 22.327 

2013 6.035 12.682 12.527 723 - - - 31.967 

2014 3.418 12.145 4.331 606 42 1.998 162 22.702 

2015 NL 
2015 EN 

1.957 
129 

10.314 
787 

656 
1.865 

159 
97 

7 
1 

118 
8 

584 
11 

13.795 
2.898 

2015 TOTAAL 2.086 11.101 2.521 256 8 126 595 16.693 

  
Enkele partners (o.m. KADOC en Amsab-ISG) voerden een update uit van hun archievenoverzicht. 
Diverse biografische reeksen werden systematisch nagekeken en voorzien van verbindingen naar 
bibliotheekcatalogi.  
De systematische controle van de reeksen in de gebouwenmodule werd gefinaliseerd.  
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In juli en augustus hebben jobstudenten gewerkt aan een update van de periodiekenbeschrijvingen. 
Joris Colla maakte toen ook werk van een algemeen dataonderhoud, met bv. het opsporen en 
verwijderen van dubbelen (o.m. controle van een pakket van ca. 37.000 persoonssteekkaarten). 
Tijdens deze en nog andere operaties werden in 2015 586 steekkaarten gewist.  
 

2.3 Invoerdersgroepen, invoerlijnen en projecten  
 
Het mag worden herhaald dat de overgang van ODIS-1 naar ODIS-2 nagenoeg probleemloos is 
verlopen voor de verschillende partners en invoerdersgroepen. Daarbij konden ze rekenen op de 
helpdesk en op grondige helppagina's.  
 
Begin 2016 waren in de ODIS-databank volgende 22 invoerdersgroepen actief.  

 
Invoerdersgroepen 

ODIS 
ADVN 

ADVN-Heldenhulde 
ADVN-PPA 
ADVN-VVE 
Amsab-ISG 

AMVB 
Civitas-FARCD 

CRKC 
CVAa 

CVAa COPL 
Elites (19th-Century Europe) 

Evadoc 
KADOC 

KADOC-Archieven 
KADOC-Organisaties 

KADOC-Personen 
KADOC-Publicaties 

Liberaal Archief 
Transregional Catholicism 

Universiteitsarchief KU Leuven 
Verkiezingen 

  
Ca. 67 personen hebben effectief invoer verricht in het apparaat, onder wie een belangrijke groep 
vrijwilligers. 
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Hieronder bieden we korte informatie over de belangrijkste invoerlijnen en projecten in ODIS: 
 

• AMVB. Deze partner bouwde in 2015 verder aan het 'Vlaams Geheugen van Brussel'. Er werden 
biografische gegevens ingevoerd over 250 personen. Bovendien werden al aanpassingen gedaan 
aan één derde van de AMVB-periodiekenbeschrijvingen om die klaar te maken voor een upload in 
ODIS.  
 

• Archievenoverzichten en -gidsen. In opvolging van de beslissing van de AV in maart 2015, 
maakte het ODIS-team in 2015 werk van een screening van de niet-gepubliceerde archiefrecords 
in de databank. Deze actie liet toe om het beschikbare volume verder te verhogen.  
Zowel KADOC als Amsab-ISG actualiseerden hun archievenoverzichten met het oog op de 
synchronisatie van hun archiefcatalogi (resp. ScopeArchiv en Adlib) met ODIS en van daaruit met 
Archiefbank Vlaanderen.  
Er werd in 2015 ook een pakket (266) steekkaarten van archieven en hun vormers vertaald naar 
het Engels. 
 

• Architectuur en vormgeving. CVAa en diverse andere partners continueerden de invoer van 
dataseries over de geschiedenis en het erfgoed van architectuur en vormgeving. De reeksen m.b.t. 
architecten, vormgevers, architectuuropleidingen, beroepsorganisaties, congressen en wedstrijden, 
archieven, publicaties, … werden verder aangevuld en geüpdatet. 
 

• Bedrijfsleiders/ondernemers. Ook tijdens de zomer van 2015 werd door KADOC een jobstudent 
ingeschakeld om biografische gegevens van (vooral Vlaamse) historisch bedrijfsleiders in ODIS in 
te brengen.  
 

• BWP-politici en socialistische gemeenteraadsleden. Deze invoerlijn kon in 2015 niet worden 
gecontinueerd wegens de andere (project)werkzaamheden van Amsab-ISG-medewerker Luc 
Peiren. Er werden nog 16 steekkaarten aangevuld.  
 

• Cartoons. Gebruik makend van de nog uitstaande impulsfinanciering van ODIS vzw maakte 
Liberaal Archief werk van de invoer van gegevens over cartoonisten en de Euro-kartoenales. 
 

• Civitas - Forum of Archives and Research on Christian Democracy. In 2014 werd in het kader 
van dit samenwerkingsverband (KADOC i.s.m. Istituto Luigi Sturzo, Konrad-Adenauer-Stiftung, 
KDC-Nijmegen, Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia 'Mario Romani' en 
Karl von Vogelsang Institute) een invoerdersgroep gevormd. Biografische, organisatorische en 
documentaire gegevens werden ook afgelopen jaar in de Engelstalige ODIS-interface ingebracht 
en zijn raadpleegbaar op http://civitas-farcd.eu/. Projectpartner KAS realiseerde een honderdtal 
records, Mario Romani een veertigtal. De werkzaamheden werden gecoördineerd op 
bijeenkomsten van het Archivist Committee in Leuven op 13 januari en in Berlijn op 30 oktober.  
 

• Drukcultuur. Het fundamenteel onderzoeksproject (KU Leuven 0T/13/033, promotoren Johan 
Verberckmoes en Violet Soen) Transregionaal katholicisme in de maak. Drukcultuur in het 
aartsbisdom Kamerijk (1559-1659) maakt gebruik van ODIS om er in Engelstalige records 
gegevens te verzamelen en te analyseren over uitgeverijen, drukkers, auteurs en publicaties. Er 
werden in 2015 2576 records aangevuld/aangemaakt. De fiches zullen op termijn ontsloten 
worden via een zoekbox op de projectwebsite. Zie http://transregionalhistory.eu/. 
 

• Evadoc. Deze partner verzamelt in ODIS gegevens over protestants-evangelische structuren, hun 
medewerkers, publicaties en archieven. In 2015 werden 55 nieuwe steekkaarten aangemaakt en ca. 
80 updates uitgevoerd. 

http://civitas-farcd.eu/
http://transregionalhistory.eu/
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• Heldenhulde. De resultaten van dit project, meer bepaald de invoer van de dataseries zoals 
de gegevens over gesneuvelden en over zerken en begraafplaatsen, zullen door voor het einde 
van het werkjaar 2016 in ODIS worden ingebracht. 
 

• Historisch organogram en biografisch register van de KU Leuven. Het Universiteitsarchief 
documenteert in ODIS de structurele ontwikkeling van de Leuvense universiteit en maakt 
biografische records van het academisch personeel. 
 

• Kerk en religieuze instituten in Vlaanderen/België, 19de en 20ste eeuw. KADOC en zijn partners 
bouwen in ODIS aan een repertorium van de religieuze instituten, de parochies, de clerus en de 
religieuzen in Vlaanderen/België. Veel invoer wordt verricht door vrijwilligers. Onder de 
belangrijkste lijnen vermelden we (1) de priesters van het aartsbisdom Mechelen-Brussel en van de 
bisdommen Antwerpen, Brugge, Gent en Hasselt (meer dan 3500 records aangemaakt/aangevuld 
in 2015), (2) de annuntiaten van Heverlee, (3) de broeders van de Christelijke Scholen, (4) de 
jezuïeten, (5) de redemptoristen, (6) de witte paters en (7) een aantal kleinere religieuze instituten 
in de bisdommen Brugge en Hasselt (broeders van Dale, grauwzusters-franciscanessen van 
Hasselt, Heilig Graf Bilzen, zusters van Maria van Ingelmunster). 
De systematische invoer van parochiearchieven en van het documentair erfgoed van religieuze 
instituten wordt ter hand genomen door twee KADOC-consulenten.  
Een jobstudent t.l.v. KADOC werd ingeschakeld voor het invoeren van historische gegevens over 
parochies. Deze taak zal in 2016 ook ter hand worden genomen door vrijwilligers. 
In ODIS worden ook in toenemende mate gegevens over niet-katholieke denominaties en 
religieuze gemeenschappen ingebracht, dit o.m. dankzij de inspanningen van CRKC, Evadoc en de 
KADOC-consulent die instaat voor migrantenerfgoed.  
 

• Kerkgebouwen. Dit gegevenspakket werd ook in 2015 verder aangevuld en verrijkt. De records 
kunnen worden geraadpleegd via een zoekbox op http://www.crkc.be/databank-parochiekerken. 
De gegevensreeksen in ODIS over kerkgebouwen werden al ingezet voor onderzoek, o.m. in het 
onderzoeksproject Catholic Territories in a Suburban Landscape. Religion and Urbanization in 
Belgium, 1945-1975 (KADOC en Sint-Lucas). 
 

• KSA-gouw West-Vlaanderen (Noordzeegouw). KADOC-vrijwilliger Frederik Tack voerde 
biografische gegevens in m.b.t. de leden van provinciale kaders van KSA in West-Vlaanderen.  
 

• Muziekverenigingen. Een KADOC-vrijwilliger voerde in 2015 verder basisgegevens in over 
muziekverenigingen in Vlaanderen. Na enkele jaren kan een indrukwekkende gegevensreeks 
worden getoond van ca. 750 records. 
 

• Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Dit dossier werd verder voorbereid. Het ADVN 
wil tegen het einde van het werkjaar 2016 een aanvang nemen met het project Digitale 
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. 
 

• OCIC-UNDA. In het kader van het fundamenteel onderzoeksproject OCIC and UNDA. Foundations 
for longitudinal, comparative and transnational research info Roman Catholic approaches to audio-
visual media (1928-2001) gebruiken prof. Roel Vande Winkel, dr. Leen Engelen en hun 
medewerker Lieven Boes ODIS voor de contextuele ontsluiting van het omvangrijke archief van 
deze internationale koepelorganisaties en hun bestuursleden/lidorganisaties.  
 

• PACKED. Dit expertisecentrum vroeg in het kader van het project Persistente identificatie 
ondersteuning van ODIS. Met behulp van ODIS konden bv. 347 museale beschrijvingen 

http://www.crkc.be/databank-parochiekerken
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geïdentificeerd worden. De rol van ODIS in mogelijke vervolgtrajecten in relatie tot museale 
catalogi moet verder bekeken worden. 
In het kader van het PACKED-project Event-based objectbeschrijvingen (gericht op de registratie 
van gebeurtenissen in het 'leven' van een kunstwerk), vond een nieuw overleg plaats tussen ODIS 
en PACKED. Daarbij werd de nodige toelichting gegeven over de ODIS-gebeurtenissenmodule. 
 

• Periodieken. Na het inladen van het omvangrijke periodiekenrepertorium van Amsab-ISG in 2013, 
met directe link naar de Adlib-bibliotheekcatalogus, werd deze serie in 2015 verder gevalideerd en 
geüpdatet. Ook KADOC maakte in de zomermaanden werk van een actualisering van zijn 
periodiekenoverzicht in ODIS, o.m. met de inzet van een jobstudent t.l.v. die instelling. 
 

• Politiek stedelijk ruimtegebruik. ODIS werd gecontacteerd door Karen Vannieuwenhuyze, 
doctoraatsstudente aan de Universiteit Antwerpen. Zij bereidt een proefschrift voor over politiek 
stedelijk ruimtegebruik in Antwerpen, 1830-1914 (vertrekkend vanuit standbeelden). In afwachting 
van verdere contacten, werd een testaccount aangemaakt. 
 

• Processies. De gegevens rond processies in Vlaanderen die LECA, KADOC en CRKC verzamelden 
via een online bevraging werden in 2015 in de ODIS-gebeurtenissenmodule ingevoerd, dit samen 
met andere beschikbare lijsten en repertoria. Dit leverde een kwalitatief, maar nog lang niet 
volledig pakket op van 440 records. Een jobstudent werd ingeschakeld om de steekkaarten verder 
te verrijken en aan te vullen.  
 

• Stafkaart van het migrantenmiddenveld en zijn erfgoed in Vlaanderen, 1830-1990 (FWO-
Max Wildiersfonds; Vlaamse Gemeenschap). Ook in 2015 werden gegevens over verenigingen en 
hun erfgoed ingevoerd. Zie ook http://www.migrantenerfgoed.be. 
 

• Subsidiariteit. Het KADOC-onderzoeksproject Grenservaringen van de natiestaat: gesubsidieerde 
vrijheid en maatschappelijke evenwichten in België schakelt ODIS in voor het verzamelen en 
analyseren van gegevens over personen en structuren die betrokken waren in het maatschappelijk 
debat over de subsidiariteit en de gesubsidieerde vrijheid in België tijdens de lange negentiende 
eeuw. 
 

• Transnational Encounters of Elites in 19th-Century Europe. Dit internationaal 
onderzoeksnetwerk (KADOC & partners) beoogt o.m. dataverzameling en analyse van 'elitaire' 
netwerken in Europa tijdens de 19de eeuw. Er werd een ruime cluster van organisatorische, 
biografische en congressteekkaarten aangemaakt in ODIS. Op 14 november vond in Rome een 
workshop plaats waar enkele Poolse, maar vooral een tiental Italiaanse historici van zeer 
verschillende universiteiten vertrouwd werden gemaakt met het apparaat en begeleid bij de invoer 
van biografische reeksen en congresgegevens in relatie tot de geschiedenis van de International 
Co-operative Alliance (ICA) voor de Eerste Wereldoorlog.  
 

• Verkiezingsuitslagen. Hoewel ODIS momenteel niet (meer) over een verkiezingsmodule beschikt, 
worden de dataseries van het PPANT-project en de keuzelijsten van het vroegere apparaat 
zorgvuldig bewaard en ook geactualiseerd. Op de website http://www.ppant.be werd de link naar 
ODIS voorlopig hersteld. Op langere termijn moet bekeken worden of de verkiezingsmodule een 
plaats kan krijgen binnen de nieuwe technische omgeving. 
 
 
 
 

http://www.migrantenerfgoed.be/
http://www.ppant.be/
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2.4 Invoerdersdag 
 
Deze jaarlijkse samenkomst vond plaats in het Liberaal Archief op 12 juni 2015 en telde een 35-tal 
aanwezigen. Wij danken deze partner voor zijn gastvrijheid en de logistieke ondersteuning.  
Na een welkom door Jan De Maeyer en een kort overzicht van het voorbije werkingsjaar door Peter 
Heyrman, gaf Joris Colla een toelichting bij de technische vernieuwingen die in ODIS konden worden 
geïmplementeerd dankzij het Herculesproject. Daarna vonden enkele workshops plaats, waar 
waardevolle feedback werd gegeven: 

• 'Wie zoekt, die vindt: zoekfuncties en uitvoermogelijkheden in ODIS'. 
• 'De gebeurtenissenmodule: naar een gestructureerde aanpak van de invoer'. 
• 'Van ODIS-2 naar ODIS-3: verwachtingen en toekomstperspectieven'. 

 
Ondanks het succes is de TW van oordeel dat het programma van de Invoerdersdag door de 
deelnemers als wat repetitief wordt ervaren. Om het geheel aantrekkelijker te maken zullen op de 
volgende manifestatie, dit jaar op vrijdag 10 juni in deSingel (VAi-CVAa) te Antwerpen, enkele 
wijzigingen aan het programma worden voorzien, teneinde het event meer als een 'ontmoetingsdag' 
te profileren. De uitnodiging wordt breed verspreid in de erfgoed- en onderzoekssector, dus niet 
louter meer aan de invoerders en de prospect-partners. De inleidende toelichtingen voor de hele 
groep (welkom, jaarverslag, nieuwe technische features) worden tot een minimum beperkt. Naast een 
of meerdere workshops waar vooral technische problemen en vragen aan bod komen, zal ook een 
workshop worden voorzien waarin collectief wordt nagedacht over de toekomstige 
ontwikkelingen/evoluties van het apparaat. Na de lunch wordt aan de deelnemers de mogelijkheid 
geboden om een geleid bezoek aan de gastinstelling mee te maken.  
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3. Publiekscatalogus 
 
3.1 Volume 

 
Het volume van de ODIS-publiekscatalogus evolueerde in 2015 in gunstige zin. We maken vanaf dit 
jaarverslag een onderscheid tussen de Nederlandstalige en Engelstalige subrecords.  
 
Begin januari 2016 waren 90.262 Nederlandstalige en 87.855 Engelstalige versies van steekkaarten 
raadpleegbaar in de ODIS-OPAC. Voor de eerste categorie gaat het dus om 43,5% van het totale 
volume en dat betekent een lichte stijging t.o.v. vorig jaar. Er is een toename te zien van het aantal 
gepubliceerde records in alle categorieën, maar we wijzen in het bijzonder op de grote inspanningen 
die werden geleverd om persoons- en archiefsteekkaarten vrij te geven. Die houden verband met de 
systematische controle van een aantal gegevensreeksen.  

 
Volume ODIS-publiekscatalogus, 2011-2015 

D
atum

 

O
rganisaties 

Personen 

Publicaties 

A
rchieven 

Fam
ilies 

G
ebouw

en 

G
ebeurtenissen 

Totaal O
PA

C 

Totaal databank 

%
 in O

PA
C 

1/1/2012 5.589 35.425 15.702 7.497 - - - 64.213 154.947 41,4 
1/1/2013 6.952 38.291 15.740 7.591 - - - 68.574 164.754 41,6 
1/1/2014 7.771 40.662 15.802 7.809 - - - 72.044 187.384 38,5 
1/1/2015 7.998 42.906 28.090 6.905 19 1.775 20 87.713 203.131 43,2 

1/1/2016 
1/1/2016 

NL 
EN 

8.321 
8.125 

43.766 
42.983 

28.168 
28.112 

7.964 
6.816 

22 
22 

1.899 
1.776 

122 
21 

90.262 
87.855 

207.646 
207.646 

43,5 
42,3 

 
3.2 Raadpleging 

 
Zoals al vermeld, werd de OPAC van de nieuwe ODIS-databank pas operationeel op donderdag 5 
februari 2015. Op die datum werd de uitvoeromgeving van de nieuwe ODIS naar de URL 
http://www.odis.be overgebracht en werd de oude OPAC afgesloten. De hieronder vermelde cijfers 
vormen dus een optelsom van de gegevens voor de oude en de nieuwe publiekscatalogus. 

 
Gebruik van de ODIS-website, 2011-2015 

Jaar Bezoeken Paginaweergaves Aantal pagina's/bezoek Unieke bezoekers 
2011 48.856 324.331 6,6 29.188 
2012 151.190 619.928 4,1 106.507 
2013 172.450 666.499 3,9 124.411 
2014 189.691 632.538 3,3 145.022 
2015 72.278 423.570 5,15 49.196 

 
De daling van het aantal consultaties van de databank valt onmiddellijk op. Het aantal bezoeken of 
sessies nam af met 61%, het aantal door de databank als 'uniek' bestempelde bezoekers met 66%, het 
aantal geconsulteerde steekkaarten slechts met een derde.  
 

http://www.odis.be/
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Voor deze spijtige ontwikkeling kan één centrale reden worden aangegeven. Ondanks grote 
inspanningen van de informaticus werden de nieuwe HTML-uitvoerformaten tot op heden verre van 
volledig geïndexeerd door Google. Daardoor duiken de steekkaarten veelal niet meer op in 
resultaatslijsten van zoekoperaties in deze populaire zoekmachine, zelfs indien men de correcte 
zoektermen ingeeft. Voor 2016 is het beslist een prioriteit om de Google-indexatie opnieuw te 
verbeteren. 
 
Indien de vergelijking wordt gemaakt met 2011 (toen ODIS ook nauwelijks vindbaar was in Google), is 
de consultatiegraad van ODIS fors gestegen. Andere gelukkige ontwikkelingen zijn het nog relatief 
hoog aantal geraadpleegde steekkaarten (423.570), de hogere gemiddelde sessieduur (6,6 
minuten) en het toenemend aantal geconsulteerde steekkaarten per sessie (5,15 in vergelijking met 
3,3 in 2014). 
 
Dat de verminderde zichtbaarheid van de ODIS-inhoud in Google aan de basis ligt van de lagere 
consultatiecijfers, blijkt ook wanneer men de zogenaamde bronnen van de consultatiesessies in 
ODIS analyseert. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het aandeel van de 'rechtstreekse' consultaties is nagenoeg verviervoudigd, dat van de 
raadplegingen via een verwijzing in populaire zoekmachines bijna gehalveerd. Het aandeel van de 
verwijzingen vanuit sociale media (bv. Facebook) blijft beperkt. Maar ook in de nieuwe configuratie 
(zonder het vliegwiel van Google) blijkt het belang van de verwijzingen naar ODIS vanuit andere 
websites.  
 
Samengevat kan men stellen dat ODIS in 2015 vooral en meer werd geraadpleegd door gebruikers 
die het apparaat kennen en er dus bewust informatie zoeken. Dat laatste kan ook blijken uit de 
'getrouwheid' van de ODIS-gebruiker. In 2015 werd slechts 42,5% van de consultaties uitgevoerd 
door gebruikers die door het apparaat als 'nieuw' werden gemerkt. 57,5% van de raadplegingen 
gebeurde dus door zogenaamde 'returning visitors'. In 2014 bedroeg die verhouding nog 73,5 
versus 26,5%. 
 
Wat betreft de door gebruikers aangewende internetbrowser, heeft Chrome (37,1%) in 2015 Internet 
Explorer (28,6%) van de troon gestoten. Andere populaire software is Firefox (18%) en Safari (13,1%).  
 
87% van de raadplegers bevond zich in België. Daarna volgden Nederland (4%), de Verenigde 
Staten (1,7%) en Frankrijk (1,04%).  

 

Verhouding tussen de bronnen van raadplegingen in 
ODIS (acquisitie), 2011-2015 (%) 

Jaar Rechtstreeks 
Via 

andere 
website  

Zoekmachines  Sociaal  

2011 19,5 13,5 66,9 - 
2012 7,9 5,6 86,5 - 
2013 11,1 7,2 81,7 - 
2014 9,1 6,2 84,5 0,2 
2015 34,2 24,3 41,3 0,5 
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3.3 Verbindingen met andere catalogi 

 
3.3.1 Bibliografische referenties  
 
Zoals bekend kunnen ODIS-invoerders via de veldgroep 'Externe catalogi' vanuit alle records 
verbindingen leggen naar externe bibliotheekcatalogi. Operationele verbindingen waren er in 2015 
naar de catalogi van: 

• Amsab-ISG (Adlib),  
• AMVB (Adlib), 
• LIBISnet (Alma). 

 
Het aantal 'bibliografische verbindingen' is tijdens het voorbije jaar fors toegenomen, van 3087 op 
1 januari 2015 naar 7953 op 1 januari 2016. Daarvan zijn er 7377 gelegd vanuit Nederlandstalige en 
576 vanuit Engelstalige subrecords.  
 
Eind 2015 kon via bemiddeling van het Letterenhuis de tool 'Externe catalogi' worden uitgebreid naar 
de Anet-catalogus (Brocade). In de loop van 2016 wordt een verbinding gelegd naar de 
bibliotheekcatalogus van de UGent. Daartoe werd op 19 november overleg gepleegd met Hendrik 
Defoort en Dries Moreels. Gezien de verhuisoperaties in Gent en het feit dat de SRU-poort op 
http://lib.ugent.be nog moet worden verfijnd, werd dat plan voor enkele maanden verdaagd.  
Het lijkt ook wenselijk om contact te leggen met de VUB betreffende de uitbreiding van de tool 
'Externe catalogi' naar de VUB-bibliotheekcatalogus. 
 
3.3.2 Online bijlagen bij steekkaarten 
 
De al geruime tijd geïmplementeerde herhaalbare veldgroep 'Online bijlagen' laat toe om steekaarten 
in ODIS te verbinden met andere online documenten. Het aantal verbindingen werd tot dit jaar niet 
systematisch gerapporteerd. We stellen vast dat begin 2016 meer dan 22.000 verbindingen zijn 
opgenomen in ODIS. 
 

Aantal online verbindingen vanuit ODIS-records, 1/1/2016 

Subrecord 

O
rganisaties 

Personen 

Publicaties 

A
rchieven 

Fam
ilies 

G
ebouw

en 

G
ebeurtenissen 

Totaal 

NL 1.575 1.775 12.461 212 1 4.349 99 20.472 
EN 326 153 1.228 36 - 12 0 1.755 

TOTAAL 1.901 1.928 13.689 248 1 4.361 99 22.227 
  

De aard van de links die werden gelegd, is vanzelfsprekend erg verscheiden. Archiefbeschrijvingen 
bevatten bv. vaak een URL die verwijst naar een online inventaris of een pagina in een 
archiefcatalogus, terwijl in records over periodieken doorverwezen wordt naar bibliotheekcatalogi. De 
gebouwenbeschrijvingen in ODIS verwijzen doorgaans naar de records in de databank van het 

http://lib.ugent.be/
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Agentschap Onroerend Erfgoed. Personen- en organisatierecords in ODIS laten soms toe om naar 
andere online gegevensverzamelingen door te klikken. In organisatiesteekkaarten kan (ook) een link 
opgenomen zijn naar de website van de huidige structuur. Het aantal verwijzingen in de Engelstalige 
subrecords blijft beperkt, vooral omdat die steekkaarten vaak enkel authority-gegevens bevatten.  
 
In navolging van de verbindingen die werden gelegd tussen de periodiekensteekkaarten van Amsab-
ISG in ODIS en hun beschrijvingen en bezitsgegevens in de Adlib-catalogus, is een soortgelijke 
operatie gepland voor de periodieken in de collecties van AMVB.  
Er wordt ook gewerkt aan een wederzijdse koppeling tussen ODIS en de Gentse 
'professorendatabank' en tussen ODIS en het authority-apparaat van Agrippa (Letterenhuis). ODIS 
positioneert zich dus alsmaar uitdrukkelijker als een schakel in een breed netwerk van online 
instrumenten.  

 
3.3.3 Verbindingen vanuit andere online apparaten naar ODIS 
 
In omgekeerde zin, dus vanuit andere catalogi, apparaten en webpagina's, worden vanzelfsprekend 
veel verbindingen gelegd naar ODIS, bv. om te verwijzen naar authority-records van auteurs, 
archiefvormers, … Aangezien ODIS persistente URL's aanbiedt, is dit ook zeer eenvoudig. Een 
overzicht geven van alle apparaten die de PID's van ODIS gebruiken, is vanzelfsprekend onbegonnen 
werk. We geven louter de belangrijkste:  
 
Na de ingebruikname van een nieuwe OPAC zullen vanuit de Adlib-catalogus van Amsab-ISG 
(publicaties en archieven) in toenemende mate links worden gelegd naar ODIS.  
 
In 62.130 records van de LIBISnet-bibliotheekcatalogus werden links gelegd naar een of meer 
ODIS-steekkaarten, in het totaal 81.126.  
 

ODIS-steekkaarten met een link gelegd vanuit een record in 
Aleph/Alma, 2011-2015 

Maand Organisaties Personen Totaal 
1/2012 39.055 16.388 55.443 
1/2013 46.047 17.951 63.998 
1/2014 53.525 20.118 73.643 
1/2015 58.550 20.644 79.194 
1/2016 60.830 20.959 81.126 

  
Het archiefbeschrijvingssysteem ScopeArchiv, onderdeel van Lias-KU Leuven, legt ook verbindingen 
naar ODIS, o.m. naar de steekkaarten van archiefvormers. Het gaat hier om 2062 links, waarvan 934 
naar persoonssteekkaarten, 1088 naar organisatierecords en 34 naar families.  
 

Verbindingen vanuit Scope naar archiefvormers in ODIS, 
2011-2015 

Maand Aantal 
12/2011 1.458 
12/2012 1.798 
12/2013 1.828 
12/2014 1.933 
12/2015 2.062 
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Een groot deel van de ODIS-records is ook consulteerbaar via Limo-Libis. http://limo.libis.be  
 
Daarnaast wordt natuurlijk ook vanuit andere online apparaten naar ODIS verwezen, door bv. de 
opname van ODIS-PID’s in metadata-series. De 'actorenlijst' van de webdatabank Erfgoedplus.be 
bevat bv. 213 verwijzingen naar ODIS (166 in 2014). 13% van de 'actoren' in hun apparaat is 
verbonden met ODIS. http://www.erfgoedplus.be/ 
 
Inspelend op een suggestie van de AV van ODIS in maart 2015, stelde Kim Robensyn (Amsab-ISG) 
een soortgelijk gebruik van ODIS voor op de Stuurgroep van Erfgoedinzicht.be. Om dat mogelijk te 
maken moet Adlib een specifiek veld voorzien in dat apparaat. Die vraag werd aangekaart door 
PACKED. Concreet wenst men het datamodel uit te breiden met een veld waarin de PID's van digitale 
objecten kunnen worden opgenomen. http://erfgoedinzicht.be/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://limo.libis.be/
http://www.erfgoedplus.be/
http://erfgoedinzicht.be/


 

De ODIS-databank in 2015 
 Jaarverslag  
 
 

15/18 

4. Ontwikkeling 
 
Wat betreft de ontwikkeling van ODIS, werd in 2015 vooral gefocust op de afwerking van de nieuwe 
ODIS-publiekscatalogus en op het versterken van de interconnectiviteit van de databank. Daarnaast 
werden een aantal kleinere ingrepen doorgevoerd in de invoeromgeving. Verder bleef de validatie en 
uitbreiding van de multicontextuele keuzelijsten en de geografische thesaurus een belangrijk 
aandachtspunt. 
 
Na de inproductiestelling van de nieuwe invoeromgeving op 4 december 2013, gingen de ODIS-
invoerders volop aan de slag in 'ODIS-2'. In de loop van 2014 doken vanzelfsprekend een aantal 
opmerkingen en suggesties op en kwamen enkele kinderziektes aan het licht. De nodige 
aanpassingen werden doorgevoerd. Dit resulteerde in 2015 in een merkelijke daling van het aantal 
door invoerders gesignaleerde problemen. Niettemin werden hun opmerkingen en suggesties 
nauwgezet opgevolgd door de helpdesk. Geregeld werden kleine technische aanpassingen 
doorgevoerd (bv. herstellen van enkele bugs, verfijnen van bepaalde constraints, …).  
 
Ook werden door Joris Colla helppagina's ontwikkeld voor de invoer van gebeurtenissen en 
gebouwen. Daarbij werd onder meer de input uit de aan die modules gewijde workshops op de 
Invoerdersdagen van 2014 en 2015 verwerkt. De TW gaf eveneens de nodige feedback. De algemene 
ODIS-helppagina’s werden in 2015 geactualiseerd. 
 
De validatie en uitbreiding van de keuzelijsten en thesauri bleef in 2015 hoog op de agenda staan. 
Bestaande multicontextuele keuzelijsten werden verfijnd en uitgebreid. Enkele nieuwe contexten 
werden verder voorbereid (bv. Polen, Portugal). De meeste aandacht ging echter uit naar de 
geografische thesaurus. Aansluitend op de in 2014 geleverde inspanningen, focusten Joris Colla en 
Ganesh Venkatasubban het afgelopen jaar op het valideren van de parent-relaties van de Belgische 
en buitenlandse termen en op de mapping van de thesaurus met de geografische trefwoorden in 
Archiefbank Vlaanderen en Lias/scopeArchiv. Dit ter voorbereiding van de koppeling tussen ODIS en 
die apparaten (zie verder). 
 
Zoals eerder al aangegeven, was de ingebruikname van de nieuwe publiekscatalogus een 
belangrijke mijlpaal. In januari 2015 werden de Nederlandstalige en Engelstalige uitvoerformaten voor 
organisaties, personen, publicaties, archieven, gebeurtenissen en gebouwen afgewerkt en werden een 
aantal aanpassingen doorgevoerd aan de lijsten met zoekresultaten. Dit liet toe om op 5 februari 
2015 alle persistente URL’s te verhuizen naar de nieuwe OPAC en de oude publiekscatalogus definitief 
af te sluiten. De gefaseerde omschakeling naar de nieuwe ODIS-databank werd daarmee volledig 
afgerond. 
 
Parallel met de ingebruikname van de nieuwe publiekscatalogus, werden een aantal zoekboxen op 
de websites van partners en projecten (bv. CRKC, CVAa, Migrantenerfgoed, Politiek Personeel 
Provincie Antwerpen, Vaticana) aangepast. Ook werd contact opgenomen met de beheerders van 
enkele websites waarop een aanzienlijk aantal niet-persistente URL's naar de oude ODIS waren 
opgenomen (bv. Wikipedia). Hun werd geadviseerd om die koppelingen te vervangen, dit met goed 
gevolg.  
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De feedback van invoerders en gebruikers over de nieuwe OPAC, werd natuurlijk nauwgezet 
opgevolgd. De TW bereidde in het najaar van 2015 eveneens een aanpassing van de ODIS-
homepage voor, teneinde de gebruiksvriendelijkheid en attractiviteit te versterken (zie ook punt 6). 
 
Een laatste belangrijk werkpakket in 2015 was de verdere versterking van de interconnectiviteit van 
ODIS. Dit gebeurde in eerste instantie via het onderdeel 'Externe catalogi', dat toelaat om een 
steekkaart te linken aan beschrijvingen van publicaties in bibliotheekcatalogi. Die 'database linking 
tool' werd in 2015 uitgebreid naar de Anet-catalogus (Brocade). Tevens werden gesprekken gevoerd 
met de Universiteitsbibliotheek Gent over een uitbreiding naar hun catalogus en werd het leggen van 
duurzame verbindingen tussen authority-records in ODIS en in Agrippa (Letterenhuis) voorbereid (zie 
ook punt 3.3). 
 
Ten slotte werd in 2015 door Joris Colla en Ganesh Venkatasubban actief gewerkt aan de 
voorbereiding van volgende koppelingen tussen ODIS en apparaten van partners: 

• Archiefbank Vlaanderen: synchronisatie van gegevens betreffende archieven van ODIS naar 
Archiefbank, synchronisatie van bewaarplaatsen van Archiefbank naar ODIS. Dit dossier 
genoot in 2015 prioriteit en werd actief ter hand genomen. 

• Amsab-ISG-archiefcatalogus (Adlib): inladen van archiefbeschrijvingen in ODIS, update van 
bestaande archiefsteekkaarten in ODIS. 

• Lias/ScopeArchiv: synchronisatie van KADOC-archiefbeschrijvingen van Scope naar ODIS, 
synchronisatie van archiefvormers en descriptoren van ODIS naar Scope. 

De eigenlijke implementatie van deze verbindingen is voorzien in het voorjaar van 2016. 
 
De hard- en softwareomgeving van ODIS werd in 2015 up-to-date gehouden. Dat gebeurde in 
nauwe samenwerking met de dienst ICTS van de KU Leuven. Hierbij een overzicht van de 
belangrijkste technische specificaties: 

• Hardware: HP BL460c met Intel Xeon X5650 2 x 2.6 GHz Processor, 96 GB RAM, 300 GB hard 
drive. 

• Software: Windows Server 2008 R2 64-bit; Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 
11.2.0.3.0; Oracle Fusion Middleware MapViewer. 
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5. Coördinatie en publiekswerking  
 
De Algemene Vergadering van ODIS kwam samen op 30 maart 2015. De Raad van Bestuur hield een 
drietal bijeenkomsten.  
 
Volgende personen maakten in 2015 deel uit van de Technische Werkgroep: Jeroen Buysse (Liberaal 
Archief), Luc Peiren en Kim Robensyn (Amsab-ISG), Sophie Gyselinck (ADVN), Peter Heyrman en Joris 
Colla (KADOC), Ganesh Venkatasubban (informaticus).  
 
De TW kwam drie keer samen: op 15 januari (Gent, Liberaal Archief), 5 mei (Antwerpen, ADVN) en 2 
september (Gent, Amsab-ISG). Een volgende vergadering van de TW (de 96ste sinds de start in 2000) 
vond plaats op 14 januari 2016 (Leuven, KADOC).  
 
Het opvolgen van de invoerdersgroepen, het beantwoorden van hun en vele andere vragen aan de 
ODIS-helpdesk vergde een grote inspanning.  
 
In de loop van het jaar werden ook verschillende opleidingssessies voor (nieuwe) invoerders 
georganiseerd. Naast ad-hocsessies voor individuele nieuwe invoerders, vermelden we hier de 
vormingssessie die op 8 december georganiseerd werd voor een tiental KADOC-invoerders. 

  
 De TW zorgde ervoor dat de lancering van de nieuwe OPAC breed werd bekend gemaakt, o.m. via 
de (e-)nieuwsbrieven van de partners.  
 
Het afsluitend rapport t.a.v. de Herculesstichting (april 2015) werd voorbereid. Leden van de TW 
waren vanzelfsprekend nauw betrokken bij de opmaak van de nieuwe Herculesprojectaanvraag (14 
september 2015) onder de hoofding Digital Observatory for the Study of Civil Societies.  
 
Het team stond in voor de voorbereiding van de Algemene Vergadering op 30 maart en de 
Invoerdersdag in Gent op 12 juni. Op de vergaderingen werden ook de lopende conversie- en 
invoerdossiers besproken en eventuele knelpunten aangepakt.  
 
In 2015 nam de TW ook de vernieuwing van de website ter hand. Op aangeven van Jeroen Buysse 
(Liberaal Archief) werden een aantal concrete opties genomen:  

• De knop 'Inloggen' zal verhuisd worden naar het linkermenu, de zoekbox naar het 
middendeel van de homepage. 

• De welkomsttekst op de homepage zal worden ingekort en laagdrempeliger gemaakt. 
• Op de homepage zullen rechtstreekse links naar een aantal exemplarische steekkaarten 

aangeboden worden (bv. via een fotomozaïek). 
• Op de homepagina kan eventueel ook een teller met het aantal steekkaarten worden 

geplaatst. Ook werd gedacht aan het 'in de kijker zetten' van specifieke (reeksen) 
steekkaarten, ietwat naar het voorbeeld van http://www.biografischportaal.nl/. 

• Op een aparte pagina zal een overzicht van invoerlijnen gegeven worden. 
Deze ingrepen vergen vanzelfsprekend een ruime inzet van de ODIS-informaticus en zullen daarom 
stapsgewijs worden doorgevoerd.  
 

http://www.biografischportaal.nl/
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De TW besprak ook hoe in een tweede fase actiever kan worden ingezet op communicatie met de 
gebruikers (bv. via nieuwsberichten op de website, eventueel een Facebookpagina, …). Er zal een 
communicatieplan worden opgemaakt. Dit alles moet wel haalbaar zijn qua tijdsinvestering en er 
moet voldoende ‘content’ zijn (geregeld nieuwe berichten, variatie, …). 
 
De TW nam ook de productie van een nieuwe, laagdrempelige publieksfolder ter hand. Onder 
coördinatie van Sophie Gyselinck (ADVN) werd een algemeen ontwerp opgemaakt. Na goedkeuring 
door de AV, kan de folder best nog voor de Invoerdersdag van juni worden geproduceerd.  
 
Ook in 2015 werd ODIS op verschillende fora voorgesteld en gedemonstreerd:  

• Colla, Joris en Weyns, Katrien, De KADOC-lezer op zijn wenken bediend!? Digitale 
dienstverlening vandaag en morgen. Informatie aan Zee (VVBAD), Oostende, 18 september 
2015. 

• Heyrman, Peter, Collaborative and contextual disclosure of political archives in ODIS. SPP/ICA 
Conference, Berlijn, 28-30 oktober 2015. 

• Heyrman, Peter, Using ODIS for Data-collection on 19th-Century European Elites: The Case of 
the ICA. ODIS-Day LUMSA, Rome, 14 november 2015. 

• Stevens, Dimitri, Database as managing tool for churches in Flanders. ALTERheritage Meeting 
‘Religious Heritage Conservation: Education and Management’, Leuven, 15 juni 2015. 
 

Verder kunnen we volgende in het kader van de KADOC-consulentenwerking georganiseerde 
lezingen en vormingsmomenten vermelden: 

• Colla, Joris, Aan de slag met uw parochiearchief! Workshop, Beverst-Schoonbeek 26 januari 
2015, Sint-Truiden, 23 februari 2015, Bellingen, 5 mei 2015 en Ternat, 5 juni 2015. 

• Colla, Joris, Uw parochiearchief verantwoord beheren: uitgangspunten en principes. Studiedag 
‘Zorgen voor morgen? Beheer van religieus erfgoed’, Mechelen, 21 april 2015 en Sint-Andries, 
23 april 2015. 

• Colla, Joris en Hermans, Roeland, Je archief (en dus je processie) in de kijker! Studie- en 
contactdag ‘Op handen gedragen’, Gent, 7 maart 2015 en Hasselt, 10 oktober 2015. 

• Heyrman, Peter, ‘Op handen gedragen’. Processies en erfgoed in Vlaanderen. Studie- en 
contactdag ‘Op handen gedragen’, Gent, 7 maart 2015 en Hasselt, 10 oktober 2015. 

• Suenens, Kristien, Archieven van Religieuze Instituten: een stand van zaken. Studie- en 
ontmoetingsdag voor vrijwilligers in kerkelijke en religieuze archieven, Leuven, 30 mei 2015. 
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