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1. Inleiding 
  

ODIS-kerncijfers, 2012-2016 

Jaar 
Totaal 

volume 
31/12 

OPAC (NL) 
volume 
31/12 

Nieuwe 
records 

Bezoeken 
Unieke 

bezoekers 
Pagina-

weergaves 

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 
2016 214.285 92.078 6.639 48.722 25.898 420.613 

   
2016 was voor ODIS een jaar van gestage groei. Invoerdersgroepen en projecten (samen 
circa 80 individuele invoerders) hebben veel werk verricht in het apparaat, dit zowel in 
Nederlands- als Engelstalige steekkaarten en binnen alle categorieën. De aandacht ging 
enerzijds uit naar de uitbouw van nieuwe gegevensreeksen, anderzijds naar de aanvulling 
en controle van oudere dataseries. Het volume van de ODIS-publiekscatalogus ging in 
stijgende lijn, dit zowel voor de Nederlandstalige als Engelstalige subrecords. 
 
ODIS werd druk geraadpleegd, de functionaliteiten en de inhoud van het apparaat werden 
zeer op prijs gesteld. Maar door de nog onvolledige indexering van de ODIS-2-records in 
de populaire online zoekmachines (vooral Google) tekende het apparaat in 2016 wel 
merkelijk minder consultaties op dan in de voorgaande jaren. Die terugval betrof vooral 
de occasionele raadplegingen. Het aantal 'getrouwe' gebruikers van de databank bleef op 



 

De ODIS-databank in 2016 
Jaarverslag 

 
 
 

2/23 

peil, met bijvoorbeeld een opmerkelijke stijging van het aantal geraadpleegde pagina’s 
per bezoek. Gerichte ingrepen van de technische ploeg leverden eind september 
bovendien resultaat op: de indexering van de ODIS-inhoud kon sterk verbeterd worden. 
In de eerste maanden van 2017 werd dan ook een opvallende stijging van de 
bezoekerscijfers genoteerd, evenals een toenemend aantal vragen aan de ODIS-helpdesk. 
 
Het aantal verbindingen van en naar ODIS is in 2016 verder gestegen. De databank 
positioneert zich zo steeds meer als een centraal informatieknooppunt in een breed 
netwerk van catalogi, online instrumenten en gegevensverzamelingen. De Technische 
Werkgroep en informaticus Ganesh Venkatasubban besteedden bijzondere aandacht aan 
de actualisering van de verbinding tussen ODIS en Archiefbank Vlaanderen, wat het 
mogelijk maakte om vlot gegevens uit ODIS-archiefsteekkaarten in dit online register aan 
te bieden.  
 
Het ODIS-team nam in 2016 verschillende initiatieven om het publieksbereik van de 
databank te vergroten en de kring van gebruikers en van invoerders(groepen) te 
verruimen. Er werd een nieuwe folder gepubliceerd en de ODIS-homepage werd opgefrist. 
De jaarlijkse Invoerdersdag werd succesvol verruimd tot een Ontmoetingsdag. ODIS 
mocht ten slotte ook twee nieuwe invoerdersgroepen verwelkomen: het Centrum 
Agrarische Geschiedenis/Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG/ICAG) 
en het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven (CAVA). 
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2. Inhoud en gegevensinvoer 
 
2.1 Volume 
 

Het volume van de ODIS-databank was op 1 januari 2017 aangegroeid tot 214.285 
steekkaarten. Het merendeel (121.609) zijn biografische records, 38.418 handelen over 
organisaties, 40.566 beschrijven (periodieke) publicaties, 9.751 archieven. ODIS telt ook 
104 steekkaarten over families, 2.895 over gebouwen en 942 over 'gebeurtenissen', vooral 
congressen en processies.  

  
Volume ODIS, 2005-2016 

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 
1/1/2017 38.418 121.609 40.566 9.751 104 2.895 942 214.285 

 
De netto-aangroei van het volume van de databank in 2016 bedroeg dus 6.639 records, 
een duidelijk hoger cijfer dan in 2015. Die nieuwe steekkaarten zijn als volgt verdeeld over 
de rubrieken: 
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Nieuwe records in ODIS, 2012-2016 

Jaar 

O
rganisaties 

Personen 

Publicaties 

A
rchieven 

Fam
ilies 

G
ebouw

en 

G
ebeurtenissen 

Totaal 

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 
2016 957 3.862 1.073 401 7 1 338 6.639 

 
De volume-aangroei betreft vooral de rubriek personen, maar we stippen ook graag de 
toename van het aantal organisatiesteekkaarten aan. De groei in de rubriek publicaties 
hangt samen met het inladen in ODIS van een repertorium van de landbouwpers, 
gerealiseerd door CAG/ICAG. De stijging van het aantal archiefrecords kan onder meer 
verklaard worden door de actualisering van de archievenoverzichten van bepaalde ODIS-
partners, die van het aantal gebeurtenissen door de uitbouw van een repertorium van 
processies in Vlaanderen en Brussel. 
 

2.2 Aanvullingen  
 

Het werk van de invoerders beperkt zich vanzelfsprekend allerminst tot het aanmaken van 
nieuwe records. Zij voegen ook informatie toe aan al bestaande steekkaarten. In 2016 
werden 24.700 records geüpdatet. Dit is de som van de aangepaste Nederlandstalige en 
Engelstalige subrecords.  
 
De aantallen per rubriek liggen ietwat in het verlengde van de resultaten in vorige jaren, 
zeker wat betreft de rubrieken personen en publicaties. Het wat hogere aantal geüpdatete 
archiefrecords hangt samen met het feit dat enkele partners (onder meer Amsab-ISG) hun 
bestandsoverzicht in ODIS actualiseerden. Nadat in 2015 de reeksen in de 
gebouwenmodule systematisch werden nagekeken, werd afgelopen kalenderjaar in deze 
rubriek slechts occasioneel gewerkt.  
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Geüpdatete records in ODIS, 2012-2016 

Jaar 

O
rganisaties 

Personen 

Publicaties 

A
rchieven 

Fam
ilies 

G
ebouw

en 

G
ebeurtenissen 

Totaal 

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 
2015 

NL 
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 

2016 
2016 

NL 
EN 

1.807 
134 

10.834 
591 

1.477 
1.065 

577 
41 

5 
2 

50 
11 

488 
24 

22.810 
1.890 

2016  TOTAAL 1.941 11.425 2.542 618 7 61 512 24.700 

 
We wijzen ook nog op de bijzondere inspanningen van de invoerders en de Technische 
Werkgroep om dubbele records op te sporen en te wissen. Vooral de biografische reeksen 
werden systematisch gecontroleerd aan de hand van lijsten op geboorte- en 
overlijdensdatum. Potentiële dubbels werden gesignaleerd aan de 
invoerdersgroepbeheerders. In de loop van 2016 werden circa 1.100 records verwijderd. 
 

2.3 Invoerdersgroepen, invoerlijnen en projecten  
 
Begin 2017 waren in de ODIS-databank volgende 26 invoerdersgroepen actief: 

 
Invoerdersgroepen 2016 

ODIS 
ADVN 

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

AMVB 
CAG/ICAG 

Catholic Print Culture  
CAVA 

Civitas-FARCD 
CRKC 
CVAa 



 

De ODIS-databank in 2016 
Jaarverslag 

 
 
 

6/23 

CVAa COPL 
Elites (19th-Century Europe) 

Evadoc 
KADOC 

KADOC-Archieven 
KADOC-Gebeurtenissen 

KADOC-Organisaties 
KADOC-Personen 

KADOC-Publicaties 
KADOC-OCIC/UNDA 

Liberaal Archief 
Universiteitsarchief KU Leuven 

Verkiezingen 

 
Circa 80 personen hebben effectief invoer verricht in het apparaat, onder wie een 
belangrijke groep vrijwilligers. Ze werden opgevolgd door de Technische Werkgroep, 
vooral door Joris Colla.  
 
Hieronder bieden we korte informatie over de belangrijkste invoerlijnen en projecten in 
ODIS: 

 
• AMVB. In 2016 werden in ODIS verder gegevens ingevoerd over sleutelfiguren van het 

Vlaamse middenveld in Brussel. Er werd ook gewerkt aan de ODIS-
periodiekensteekkaarten van deze culturele archiefinstelling.  

 
• Archiefbank Vlaanderen. Het merendeel van de in ODIS beschikbare steekkaarten 

over archiefbestanden is ook raadpleegbaar in Archiefbank Vlaanderen. In de loop van 
2016 werd de synchronisatie tussen beide apparaten verder op punt gesteld. Dit vergde 
een bijzondere inspanning van het team, in het bijzonder van Joris Colla en informaticus 
Ganesh Venkatasubban.  

 
• Archievenoverzichten en -gidsen. Zoals hoger al aangehaald, hebben diverse 

bewaarinstellingen die in ODIS hun archievenoverzicht bijhouden dit instrument 
geactualiseerd in de loop van 2016.  
Voor partner Amsab-ISG kaderde die operatie in de vernieuwing van de online 
catalogus en de synchronisatie tussen Adlib en ODIS. Maarten Savels en Kim Robensyn 
van Amsab-ISG maakten daartoe in samenwerking met Joris Colla en Ganesh 
Venkatasubban conversietabellen op.  
Liberaal Archief plant een actualisering van zijn archievenoverzicht, dit in het kader van 
de ingebruikname van het archiefbeheerssysteem Atlantis en de toekomstige 
synchronisatie met ODIS. 
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Hetzelfde geldt voor ADVN, in het licht van de implementatie van het systeem 
ArchivesSpace en de synchronisatie met ODIS. 
De koppeling tussen ODIS en het archievenoverzicht van KADOC in Lias/scopeArchiv 
werd afgewerkt. 
Afgelopen kalenderjaar werd ook opnieuw een pakket steekkaarten (circa 150 records) 
van archieven en hun archiefvormers door een jobstudent vertaald naar het Engels. 
Onder de ODIS-partners die archieven bewaren werd afgesproken dat ODIS hun 
archievenoverzicht kan aanleveren voor publicatie in Archives Portal Europe. Op 17 
maart woonde Peter Heyrman een studiedag van dit consortium bij in het Algemeen 
Rijksarchief.  
 

• Architectuur en vormgeving. Partner CVAa maakt intensief gebruik van het apparaat 
om er gegevens te centraliseren over het erfgoed van het ontwerp van de omgeving, 
bijvoorbeeld over architecten, vormgevers, architectuuropleidingen, 
beroepsorganisaties, congressen en wedstrijden, archieven, publicaties, … Eind 
september stelde CVAa een bronnengids over designerfgoed voor. Daartoe werd in 
ODIS een aanvullend pakket steekkaarten ingeladen, onder meer 102 archiefrecords. 
Wim Lowet, Joris Colla en Ganesh Venkatasubban hebben deze operatie in goede 
banen geleid.  
In 2017 wordt een nieuwe invoerlijn gestart betreffende bouwondernemingen en -
ondernemers.  
 

• CAG/ICAG. Tijdens de zomermaanden werd het door het Interfacultair Centrum voor 
Agrarische Geschiedenis (KU Leuven) gerealiseerde repertorium van de Belgische 
landbouwpers ingeladen in ODIS. Het omvat in totaal 965 periodieken die in België zijn 
verschenen voor en over landbouw en platteland, vanaf het einde van de achttiende 
tot aan het begin van de eenentwintigste eeuw. De conversie werd zorgvuldig 
voorbereid in samenwerking met Joris Colla en Ganesh Venkatasubban. De gegevens 
worden in ODIS verder aangevuld, onder meer met illustraties (vignetten). De 
verwijzingen naar online catalogi van bewaarinstellingen werden zorgvuldig 
gecontroleerd. Op de website van CAG werd een zoekbox geïnstalleerd.  
CAG wil ODIS verder inzetten voor projecten, in het bijzonder tijdens de nieuwe 
beleidsperiode 2019-2023.  
Vanuit KADOC wordt intussen voortgewerkt aan de uitbouw van authority-records over 
de Landelijke Gilden (met name steekkaarten over lokale afdelingen) en verwante 
organisaties. 
 

• Catholic Print Culture. De Engelstalige gegevensinvoer in het kader van het 
proefschrift Transregionaal katholicisme in de maak. Drukcultuur in het aartsbisdom 

http://www.archivesportaleurope.net/
http://www.hetvirtueleland.be/cag/bronnen/landbouwpersrepertorium
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Kamerijk, 1559-1659 (3H130249, promotoren Johan Verberckmoes en Violet Soen, 
promovendus Alexander Soetaert) werd in 2016 afgerond. De analyse van de 
gegevensreeksen werd aangevat onder begeleiding van Joris Colla en Peter Heyrman. 
Een bijkomende invoerlijn werd opgestart in het kader van het project The printer's 
widow: gender, family and editorial choices in early modern Antwerp, Louvain and Douai 
(long 16th-17th centuries) (3H160199, promotoren Johan Verberckmoes en Violet 
Soen, promovenda Heleen Wyffels). Zie http://transregionalhistory.eu. 
 

• CAVA. Vanaf eind augustus werden gesprekken gevoerd met het Centrum voor 
Academische en Vrijzinnige Archieven (VUB) over aansluiting bij ODIS. De 
overeenkomst werd ondertekend op 17 februari 2017. Het archievenoverzicht van deze 
bewaarinstelling zal onder supervisie van Joris Colla en Ganesh Venkatasubban 
ingeladen worden in ODIS, met koppelingen naar het archiefbeschrijvingssysteem 
Pallas. CAVA maakt bovendien steekkaarten van zijn archiefvormers en daarmee 
gelieerde structuren/figuren. Op termijn kunnen ook andere gegevensreeksen worden 
ingevoerd, bijvoorbeeld over vrijzinnige verenigingen en hun periodieken.  
 

• Civitas – Forum of Archives and Research on Christian Democracy. Dit is 
een samenwerkingsverband van onder meer KADOC, het Istituto Luigi Sturzo in Rome, 
de Konrad-Adenauer-Stiftung, het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen, 
Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia 'Mario Romani' in Milaan 
en het Karl von Vogelsang Institute in Wenen. Deze partners brengen in ODIS gegevens 
samen over de geschiedenis van de (internationale) christendemocratie. Over de 
werkzaamheden werd door Peter Heyrman en Godfried Kwanten met de collega's 
overleg gepleegd op de bijeenkomst van het Archivist Committee in Wenen op 9 
november.  
Een vrijwilliger legde in 2016 systematisch verbindingen tussen de steekkaarten van 
katholieke/christendemocratische parlementsleden en hun publicaties in Limo.  
 

• Evadoc. Deze partner verzamelt in ODIS gegevens over protestants-evangelische 
structuren, hun medewerkers, publicaties en archieven. In 2016 werden 156 records 
aangemaakt en/of aangevuld, vooral over organisaties en publicaties. 
 

• Heldenhulde. In het kader van dit project realiseerde partner ADVN in het kader van 
de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog een wetenschappelijke inventaris van de 
heldenhuldezerkjes en de betrokken frontsoldaten. Deze gegevens zullen in 2017 in 
ODIS worden ingebracht.  
 

http://transregionalhistory.eu/
http://civitas-farcd.eu/
http://heldenhulde.be/
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• Kerkgebouwen. Na drukke werkzaamheden aan dit ruime gegevenspakket in 2014-
2015, werden afgelopen jaar maar minimale wijzigingen aangebracht. In 2017 plant 
partner CRKC een nieuwe bevraging bij de lokale kerkbesturen.  
De gegevensreeksen in ODIS over kerkgebouwen worden druk geraadpleegd en 
generen veel vragen en suggesties voor aanvullingen.  
Aangaande de naoorlogse kerkenbouw vermelden we het bijzondere gebruik van ODIS 
in het onderzoeksproject Catholic Territories in a Suburban Landscape. Religion and 
Urbanization in Belgium, 1945-1975 (KUL_3E140423, promotoren Sven Sterken en Jan 
De Maeyer, promovenda Eva Weyns). 
We stippen ook de bijzondere samenwerking aan met de Dienst Monumentenzorg en 
Architectuur van de stad Gent. 
 

• KSA. KADOC-vrijwilliger Frederik Tack rondde in 2016 zijn gegevensinvoer over West-
Vlaanderen af. Er werden door Peter Heyrman gesprekken gevoerd met de werkgroep 
'Altijd Jarig' die in deze jeugdbeweging actief is rond erfgoed en geschiedenis, met het 
oog op verdere data-input.  
 

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

• Letterenhuis. De verbinding tussen het authority-apparaat van deze instelling (in 
Agrippa) en ODIS werd in 2016 nauwgezet voorbereid. Een door Joris Colla begeleide 
vrijwilliger maakte een concordans op, afwijkende gegevens werden nagekeken en 
eventueel bijgestuurd in overleg met de invoerdersgroepen. Er werd opnieuw 
gesuggereerd dat het Letterenhuis in ODIS authority-records zou aanmaken/aanvullen 
in verband met niet-archiefvormers. 
 

• Migrantenmiddenveld. De partners van dit repertorium voerden ook in 2016 
aanvullende gegevens in aangaande de verenigingen van etnisch-culturele 
minderheden in Vlaanderen. 
 

• Muziekverenigingen. KADOC-vrijwilliger Jef Teugels rondde in 2016 een project af 
over muziekverenigingen in Vlaanderen. Het pakket behelst bijna 1.200 records van 
harmonieën, fanfares en allerlei andere muziekmaatschappijen. Na eindredactie zou het 
pakket in het najaar van 2017 publiek ter beschikking worden gesteld.  
 

• Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. ADVN wil in 2017 werk maken van 
dit project in ODIS.  

http://www.crkc.be/databank-parochiekerken
http://www.migrantenerfgoed.be/
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• OCIC-UNDA. In het kader van het fundamenteel onderzoeksproject OCIC and UNDA. 

Foundations for longitudinal, comparative and transnational research into Roman 
Catholic approaches to audio-visual media (1928-2001) gebruiken prof. Roel Vande 
Winkel, dr. Leen Engelen en projectmedewerker Lieven Boes ODIS voor de contextuele 
ontsluiting van het omvangrijke archief van deze internationale koepelorganisaties en 
voor analyses van hun bestuursleden/lidorganisaties. Het Office Catholique 
International du Cinéma (OCIC) en het Bureau Catholique International de la 
Radiophonie (BCIR), later hernoemd tot UNDA (Latijn voor golf), smolten in 2001 samen 
tot Signis. 
 

• Processies. De gegevens rond de processiepraktijk in Vlaanderen die LECA, KADOC en 
CRKC in 2014-2015 verzamelden via een online bevraging werden systematisch 
aangevuld op basis van andere bronnen. Hiervoor werden vrijwilligers en jobstudenten 
ingeschakeld. Dit pakket gebeurtenissteekkaarten bevatte eind 2016 circa 750 
eenheden. Het zou in de loop van 2017 beschikbaar worden gemaakt. ODIS kwam 
expliciet aan bod tijdens enkele lezingen over processies en hun erfgoed die Julie Aerts 
(CRKC) in 2016 gaf. 
 

• Religieuze instituten, parochies, clerus en religieuzen in Vlaanderen/België. Deze 
invoerlijn onder coördinatie van KADOC en zijn partners wordt in overwegende mate 
door vrijwilligers opgenomen. In 2016 werden onder meer volgende reeksen 
aangemaakt/aangevuld: 

o Priesters van het aartsbisdom Mechelen-Brussel en van de bisdommen 
Antwerpen, Brugge, Gent en Hasselt. 

o Leden van een twaalftal religieuze instituten (orden en congregaties). 
Twee KADOC-consulenten voeren systematisch gegevens in over archieven van 
parochies en religieuze instituten. Er worden in samenwerking met Evadoc en CRKC ook 
grote inspanningen geleverd om dataseries in te voeren over niet-katholieke 
denominaties en religieuze gemeenschappen. 
 

• Transnational Encounters of Elites in 19th-Century Europe. Dit internationaal 
onderzoeksnetwerk (KADOC & partners) beoogt onder meer dataverzameling en 
analyse van 'elitaire' netwerken in Europa tijdens de negentiende eeuw. Op 26 april 
werd ODIS door Joris Colla en Peter Heyrman voorgesteld op een internationaal 
seminarie in Kraków. De werkzaamheden aan de ruime cluster van organisatorische, 
biografische en congressteekkaarten die in ODIS ontwikkeld wordt, bleven in 2016 
weliswaar beperkt. 
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• Volkshuizen. Luc Peiren (Amsab-ISG) realiseerde een databank over volkshuizen in 
Europa (zie http://maisonsdupeuple.eu). De gegevens daaruit kunnen in de toekomst 
ingeladen worden in de ODIS-gebouwenmodule.  

 
2.4 Ontmoetingsdag 

 
In 2016 werd op initiatief van de Technische Werkgroep grondig getimmerd aan de 
formule van de jaarlijkse samenkomst van de ODIS-invoerders. Er werd geopteerd voor 
een open Ontmoetingsdag, waar ook geïnteresseerden en prospect-partners welkom 
waren. Die vond plaats op vrijdag 10 juni in deSingel te Antwerpen, waar partner VAi-
CVAa de gastheer was. We noteerden 61 aanwezigen, onder wie tal van nieuwe gezichten.  
 
Na een welkom door Jan De Maeyer en een korte stand van zaken door Peter Heyrman en 
Joris Colla vonden enkele interactieve workshops plaats. In de (noodgedwongen 
ontdubbelde) sessie 'Aan de slag met ODIS!' gaven respectievelijk Sophie Gyselinck/Kim 
Robensyn en Jeroen Buysse/Joris Colla een algemene toelichting en demonstratie van het 
apparaat aan nieuwe gebruikers en geïnteresseerden. Peter Heyrman leidde de sessie 
'ODIS 2020', waar in groepjes ideeën en suggesties werden uitgewisseld over drie 
onderwerpen:  
• Gegevensinvoer. Er werd van gedachten gewisseld over het verbreden en verdiepen 

van de dataseries. Ook het aanboren van nieuwe en het detecteren van 'vergeten' 
corpora kwam aan bod. Deelnemers hamerden op de noodzaak om de invoerdersgroep 
te verbreden en zo meer en bredere expertise in te brengen. Maar er werd ook 
nagedacht over kwaliteitszorg en hoe die te paren aan efficiëntie. De nood om sterkere 
dataclusters te creëren, kwam eveneens aan bod.  

• Het ODIS-netwerk en zijn publieksbereik. Ook in deze werkgroep zag men een 
verbreding van het samenwerkingsverband als een hefboom. ODIS zou meer 
samenwerking moeten zoeken met het erfgoedveld (erfgoedcellen, heem- en 
familiekunde, …) en langs die weg zijn publieksbereik versterken. Er werd ook gepraat 
over hoe het team meer in dialoog zou kunnen gaan met de gebruikers en het brede 
publiek zou kunnen betrekken bij de werking. Parallel daarmee werd bevestigd dat de 
brug tussen onderzoek en erfgoedzorg beslist kan worden versterkt.  

• Technische uitrusting en ontwikkeling. In deze gesprekgroep werd nagedacht over 
de meest relevante/urgente technische verbeteringen die ODIS vergt. Interoperabiliteit 
en interconnectiviteit (bijvoorbeeld door middel van API's) genoten duidelijk de 
voorkeur. Maar de verdere ontwikkeling van de (meertalige) interfaces en thesauri 
kwam ook duidelijk aan bod. En het verbeteren/verfraaien van de zoekfuncties bleek 
eveneens een pertinente behoefte. ODIS zou ten slotte ook zijn technische uitrusting 

http://maisonsdupeuple.eu/
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als datawarehouse verder kunnen versterken. Het analytisch potentieel van ODIS 
evenals de faciliteiten inzake export en query’s werden als voldoende bestempeld.  

  
De discussie over deze drie thema's werd voortgezet in een plenaire eindsessie. Daar 
werden de suggesties en bedenkingen uit de gespreksgroepen gebundeld in een (zeer 
lange) verlanglijst. Die wensen van invoerders en geïnteresseerden werden vervolgens 
geclusterd in zes velden. Rekening houdend met de bescheiden middelen van ODIS vzw 
mochten alle deelnemers ten slotte symbolisch 100 € investeren in drie van deze velden. 
Hierna volgt het resultaat van die oefening: 
• Veld 1 – 1320 € 

Verbeter de verbindingen met andere apparaten; voorzie nog meer connecties, 
bijvoorbeeld via API web services of deeplinks met andere catalogi. 

• Veld 2 – 1050 € 
Breng meer data online; investeer in gegevensinvoer en kwaliteitszorg; zoek actief 
naar interessante maar vergeten dataseries en incorporeer ze in ODIS. 

• Veld 3 – 910 € 
Maak ODIS minder 'academisch'; investeer in een aantrekkelijker website en in 
publiekswerking, bijvoorbeeld met een digitale nieuwsbrief, 'fuzzy search', tijdslijnen, 
grafische en ruimtelijke weergave van resultaten. 

• Veld 4 – 860 € 
Ontwikkeling van nieuwe modules en instrumenten, bijvoorbeeld voor het 
beschrijven van objecten, maar ook voor efficiënter databeheer, inclusief GIS; 
analytische tools en moderne zoekinstrumenten. 

• Veld 5 – 760 € 
Ga nadrukkelijker in dialoog met de gebruikers; zoek en creëer actief nieuwe 
invoerdersgroepen, bij voorkeur op lokaal vlak; valoriseer de expertise op het terrein. 

• Veld 6 – 190 € 
Investeer in de ODIS-'community'; bevorder de interactie tussen de huidige 
invoerders(groepen), bijvoorbeeld door het organiseren van invoerevents. 

 
Na een kort slotwoord en een broodjeslunch konden de deelnemers deelnemen aan een 
geleid bezoek aan de Singel.  
 
De TW evalueert de ODIS-Ontmoetingsdag als bijzonder positief. We ontvingen ook 
bemoedigende, zelfs opgetogen reacties van de deelnemers.  
 
De volgende Ontmoetingsdag vindt plaats op 9 juni 2017, ditmaal in de gebouwen van 
de VUB, waar CAVA als gastheer zal optreden. Er zal opnieuw zeer breed worden 
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uitgenodigd, zowel in de erfgoedsector als in academische middens. Het programma 
voorziet volgende onderdelen: 
• Stand van zaken. 
• Drie interactieve workshops: 

o Aan de slag met ODIS!: een kennismaking met de databank. 
o ODIS, een schatkamer voor lokaal historisch en genealogisch onderzoek. 
o ODIS als tool voor wetenschappelijke (netwerk)analyse 

• Afsluitend groepsgesprek, met terugkoppeling naar de resultaten van de vorige 
Ontmoetingsdag. 

• Broodjeslunch, gevolgd door een geleid bezoek aan CAVA en de voormalige ijskelders 
‘Les Glacières Royales’, nu eigendom van de VUB. 
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3. Publiekscatalogus 
 
3.1 Volume 
 

Zoals bekend, is slechts een deel van de ODIS-inhoud raadpleegbaar door het brede 
publiek. Het volume van de ODIS-publiekscatalogus (ODIS-OPAC) bedroeg in januari 2017 
92.078 Nederlandstalige subrecords en 87.679 Engelstalige.  

  
Volume ODIS-publiekscatalogus, 2012-2016 

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 
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 

1/1/2017 
NL 
EN 

8.471 
8.121 

44.389 
42.910 

29.020 
27.975 

8.157 
6.854 

22 
22 

1.898 
1.776 

121 
21 

92.078 
87.679 

214.285 
214.285 

43,0 
40,9 

 
De verhouding tussen het aantal gepubliceerde steekkaarten en het totale volume bleef 
in 2016 nagenoeg ongewijzigd, zeker in de Nederlandstalige OPAC. Er werd door de 
invoerders een grote inspanning geleverd om het aantal persoons-, archief- en 
publicatiesteekkaarten in de OPAC te verhogen. Toch is de volume-aangroei bescheiden 
te noemen. Voor 2017 staan evenwel diverse datapakketten klaar om gepubliceerd te 
worden.  

 
3.2 Raadpleging 
 

ODIS genereerde in 2016 48.722 consultaties, van 25.898 unieke bezoekers, 
resulterend in 420.613 paginaweergaves. In vergelijking met andere online apparaten 
in de Vlaamse erfgoedsector zijn deze raadplegingscijfers beslist (zeer) hoog te noemen. 
Maar in vergelijking met de raadpleging van het oude apparaat in bijvoorbeeld 2013 of 
2014, noteren we een duidelijke terugval van het aantal sessies of bezoeken en van het 
aantal bezoekers. Die is volledig toe te schrijven aan de minder adequate indexering van 
de databankinhoud in Google. Het aantal geconsulteerde steekkaarten (dat in 2015 
trouwens ook was gedaald) stabiliseerde zich op het niveau van het vorige kalenderjaar. 
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Het toenemend aantal pagina's dat per sessie werd geraadpleegd (8,63) en het aantal 
minuten dat een bezoeker gemiddeld doorbrengt op de site (8:52) evolueerden verder in 
positieve zin. Kort samengevat: hoewel ODIS dus minder geïnteresseerden wist te 
bereiken, consulteerden de informatiezoekers gemiddeld meer steekkaarten en bleven ze 
ook langer op de website. 89,2% van de raadplegers bevond zich in België. Daarna volgden 
Nederland (3,2%), Frankrijk (1%) en het Verenigd Koninkrijk (0,84%). 

  
Gebruik van de ODIS-website, 2012-2016 

Jaar Bezoeken Paginaweergaves Aantal pagina's/bezoek Unieke bezoekers 
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 
2016 48.722 420.613 8,63 25.898 

2017 – 1ste 
kwartaal 

25.799 150.272 5,82 17.183 

 
De geringe zichtbaarheid van ODIS in Google in 2016 blijkt ook uit de 'bronnen' van 
waaruit men de databank bereikte. Nauwelijks 26,4% van de sessies vloeide voort uit 
verwijzingen vanuit online zoekmachines, bijna 42% uit een rechtstreekse consultatie van 
de website. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de verbetering van de Google-indexering werd in 2016 hardnekkig werk gemaakt, 
in het bijzonder door Joris Colla en informaticus Ganesh Venkatasubban. Verschillende 
pogingen om de inhoud van ODIS optimaal aan te bieden voor Google-indexering 
mislukten. Maar eind september kon dan toch een ommekeer worden bewerkstelligd. 
Als gevolg van de betere beschikbaarheid van de ODIS-records in deze populaire 
zoekmachine, konden voor het laatste trimester van 2016 merkelijk hogere 
consultatiecijfers worden opgetekend. Die stijgende trend heeft zich trouwens 
gecontinueerd in de eerste maanden van 2017. De verbeterde indexering van de ODIS-
inhoud vertaalt zich ook in een toenemend aandeel bezoekers die als ‘nieuw’ bestempeld 

Acquisitie ODIS: verhouding tussen de bronnen van 
raadpleging, 2012-2016 (%) 

Jaar Rechtstreeks 
Via 

andere 
website  

Zoekmachines  Sociaal  

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 
2016 41,8 31,2 26,4 0,6 
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kunnen worden. In januari 2016 werd 52% van de ODIS-bezoekers als nieuw geregistreerd. 
In januari 2017 was dat aandeel opgelopen tot 63,4% nieuwe bezoekers, tegenover 
36,6% ‘returning visitors’. 

 
Sessies in ODIS, 2016, per maand 

Maand Aantal Maand Aantal 

Januari 3.492 Juli 2.708 

Februari 3.737 Augustus 3.052 

Maart 3.468 September 3.520 

April 3.414 Oktober 5.860 

Mei 3.357 November 6.142 

Juni 3.380 December 6.592 

 
We wijzen in dit verband ook graag op het toenemend aantal vragen aan de ODIS-
helpdesk, bemand door Peter Heyrman en Joris Colla. Die zijn vanzelfsprekend heel divers. 
Naast vragen van studenten en vorsers op zoek naar bronnenmateriaal en literatuur of 
naar feitelijke gegevens, ontvangt het team ook heel wat aanvullingen/correcties bij 
steekkaarten, vanwege bijvoorbeeld lokale historici en genealogen.  

 
Vragen en 

berichten aan 
info@odis.be 
Jaar Aantal 

2014 92 

2015 113 

2016 171 

 
3.3 Verbindingen met andere catalogi 

 
3.3.1 Bibliografische referenties  
 
Invoerders kunnen vanuit ODIS-steekkaarten verbindingen leggen naar externe 
bibliotheekcatalogi. Voorlopig kunnen zulke bibliografische verwijzingen worden 
gelegd naar volgende apparaten: 
• Amsab-ISG (Adlib),  
• AMVB (Adlib), 
• Anet (Brocade), 
• LIBISnet (Alma). 
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De in november 2015 met de Universiteitsbibliotheek Gent gemaakte afspraken werden in 
2016 bevestigd. Er zal in 2017 ook contact worden opgenomen met VUBIS. 
 
Het aantal 'bibliografische verbindingen' is tijdens de voorbije jaren fors toegenomen, van 
3.087 op 1 januari 2015 over 7.953 begin 2016 tot 20.697 op 1 januari 2017. Er werd voor 
verschillende biografische datareeksen een grote inspanning geleverd om verbindingen 
te leggen naar de publicaties van en over de betrokkenen. Hetzelfde gebeurde tussen 
periodiekenrecords en catalogi van bewaarinstellingen. Daartoe werden vrijwilligers en 
jobstudenten ingeschakeld, begeleid door Joris Colla en Peter Heyrman.  

 
Bibliografische verwijzingen vanuit ODIS, 2016-2017 

D
atum

 

O
rganisaties 

Personen 

Publicaties 

A
rchieven 

Fam
ilies 

G
ebouw

en 

G
ebeurtenissen 

Totaal  

1/1/2016 
NL 
EN 

550 
3 

3.698 
86 

2.154 
474 

20 
3 

3 
0 

715 
1 

237 
9 

7.377 
576 

1/1/2016 TOTAAL 553 3.784 2.628 23 3 716 246 7.953 

1/1/2017 
NL 
EN 

634 
13 

9.309 
96 

9.032 
489 

18 
3 

3 
0 

717 
1 

373 
9 

20.086 
611 

1/1/2017 TOTAAL 647 9.405 9.521 21 3 718 382 20.697 
 

3.3.2 Online bijlagen bij steekkaarten 
 
Vanuit ODIS kunnen via de herhaalbare veldgroep 'Online bijlagen' verbindingen worden 
gelegd met allerlei online bronnen. Hun validiteit wordt regelmatig gecontroleerd, 
teneinde ‘broken links’ te vermijden.  
 
Het aantal verbindingen groeide in 2016, maar niet zo pertinent als het aantal deeplinks 
naar bibliotheekcatalogi. In 2017 zal via de veldgroep ‘Online bijlagen’ een koppeling 
tussen ODIS en het authority-apparaat van Agrippa (Letterenhuis) gerealiseerd worden. 
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Aantal online verbindingen vanuit ODIS-records, 2016-2017 

D
atum

 

O
rganisaties 

Personen 

Publicaties 

A
rchieven 

Fam
ilies 

G
ebouw

en 

G
ebeurtenissen 

Totaal 

1/2016  
1/2016 

NL 
EN 

1.575 
326 

1.775 
153 

12.461 
1.228 

212 
36 

1 
0 

4.349 
12 

99 
0 

20.472 
1.755 

1/2016  TOTAAL 1.901 1.928 13.689 248 1 4.361 99 22.227 
1/2017 
1/2017 

NL 
EN 

1.608 
336 

1.879 
155 

12.481 
1.292 

210 
37 

1 
0 

4.352 
20 

248 
0 

20.779 
1.840 

1/2017  TOTAAL 1.944 2.034 13773 247 1 4.372 248 22.619 
  

3.3.3 Verbindingen vanuit andere online apparaten naar ODIS 
 
Vanzelfsprekend worden er ook vanuit andere apparaten en webcatalogi links gelegd naar 
ODIS. Dat is ook erg eenvoudig, omdat ODIS ‘persistent identifiers’ (PID's) van zijn records 
aanbiedt.  
 
Een mooi voorbeeld is de LIBISnet-bibliotheekcatalogus Alma, die verbindingen legt 
naar records over organisaties en personen. In 2016 werden 6.249 links gelegd. 

 
ODIS-steekkaarten met een link gelegd vanuit een record in 

Aleph/Alma, 2013-2017 
Datum Organisaties Personen Totaal 
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 
1/2017 66.141 21.234 87.375 

 
Een groot deel van de ODIS-records is tevens consulteerbaar via Limo-Libis 
(http://limo.libis.be). 

 
 
 
 
 
 
 

http://limo.libis.be/
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Het archiefbeschrijvingssysteem scopeArchiv, onderdeel van Lias-KU Leuven, legt ook 
verbindingen naar ODIS, vooral naar de steekkaarten van archiefvormers. Het gaat hier om 
2.151 links, waarvan 968 naar persoonssteekkaarten, 1.145 naar organisatierecords en 38 
naar families.  

 
Verbindingen vanuit scopeArchiv naar archiefvormers in 

ODIS, 2012-2016 
Maand Datum 
12/2012 1.798 
12/2013 1.828 
12/2014 1.933 
12/2015 2.062 
12/2016 2.151 
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4. Ontwikkeling 
 
In 2016 werden op de eerste plaats tal van kleine technische aanpassingen doorgevoerd, 
zowel in de invoeromgeving als in de HTML-uitvoerformaten. Het betrof dan bijvoorbeeld 
het herstellen van kleine bugs, het verfijnen van bepaalde constraints, … Vaak waren die 
ingrepen het resultaat van feedback van invoerders en gebruikers. 
 
Om de invoerders een optimale ondersteuning te bieden, werden de helppagina’s bij de 
verschillende modules verder ontwikkeld door de Technische Werkgroep, met Joris Colla 
als penvoerder. De richtlijnen voor de invoer van gebeurtenissen werden gefinaliseerd en 
gepubliceerd. Luc Peiren boog zich daarbij over het definiëren van de verschillende 
gebeurtenistypes. De helppagina’s voor de gebouwenmodule werden verder verfijnd, 
onder meer op basis van feedback van ODIS-partner CVAa. Tevens werd door Wim Lowet 
en Joris Colla de opbouw van een aantal keuzelijsten in de gebouwenmodule 
(gebouwentypes, bouwhistorische feiten) onder de loep genomen. 
 
Verder werden in 2016 ook enkele grotere technische werkpakketten opgenomen of 
voortgezet: 
• Geavanceerde zoekfuncties: om de performantie van het geavanceerd zoeken in ODIS 

te versterken, werden een aantal aanpassingen aan de zoekindexen doorgevoerd. 
• Google-indexering: er werden door informaticus Ganesh Venkatasubban technische 

aanpassingen aan de HTML-uitvoerformaten doorgevoerd, met het oog op een betere 
indexering van de ODIS-inhoud door Google (en andere online zoekmachines). Na 
enkele minder succesvolle pogingen, werden eind september positieve resultaten 
geboekt. Die vertaalden zich meteen in de bezoekerscijfers (zie ook 3.2). 

• Interconnectiviteit: 
o Archiefbank Vlaanderen: de verbindingen tussen ODIS en Archiefbank 

werden verder op punt gesteld, zodat gegevens uit ODIS-archiefrecords ook 
ter beschikking kunnen worden gesteld in Archiefbank. Deze synchronisatie-
operatie vergde een grondige inhoudelijke en technische voorbereiding, in 
het bijzonder door informaticus Ganesh Venkatasubban en databeheerder 
Joris Colla. Maar ze werd gelukkig met succes afgerond.  
In 2017 zal de koppeling tussen de bewaarplaatsmodules van beide 
databanken geïmplementeerd worden, wat opnieuw een grote 
tijdsinvestering zal vergen.  

o Agrippa (Letterenhuis): de inhoudelijke voorbereiding van de koppeling 
tussen authority-records in ODIS en in Agrippa werd afgerond. 

o Amsab-Adlib-catalogus: de actualisering van het Amsab-archievenoverzicht 
in ODIS werd grondig voorbereid, in dialoog met Joris Colla. De nodige 
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conversietabellen werden opgemaakt, zodat dit dossier in 2017 zijn beslag 
kan krijgen. 

o scopeArchiv (Lias-KU Leuven): de koppeling tussen ODIS en scopeArchiv 
werd in 2016 voltooid. In een eerste fase werd de synchronisatie van 
archiefvormers en descriptoren van ODIS naar scope geïmplementeerd. In 
een tweede fase volgde de synchronisatie van het KADOC-
archievenoverzicht van scope naar ODIS. 

 
Ook werden door Joris Colla en Ganesh Venkatasubban enkele zoekboxen ontwikkeld die 
toelaten om specifieke gegevensreeksen in ODIS te bevragen van op de websites van 
partners of projecten. Dat was het geval voor het project Catholic Print Culture en voor het 
repertorium van de landbouwpers van CAG/ICAG. 
 
De validatie en uitbreiding van de ODIS-thesauri kreeg eveneens de nodige aandacht. Ten 
eerste werden een aantal aanpassingen aan de geografische thesaurus doorgevoerd. 
Verder werden multicontextuele keuzelijsten voor de Poolse context geïmplementeerd. 
Lijsten voor de Tsjechische en de Slowaakse context werden voorbereid. 
 
In uitvoering van een voorstel van Jeroen Buysse werd de ODIS-homepage opgefrist. Zo 
werd een fotomozaïek met links naar exemplarische steekkaarten ontwikkeld. 

 
Ten slotte werd de hard- en softwareomgeving van de databank permanent 
onderhouden, in nauwe samenwerking met de dienst ICTS van de KU Leuven. Hierbij 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 25 maart 2016. De Raad van 
Bestuur hield een drietal bijeenkomsten, veelal in de marge van het zogenaamde 
'directeurenoverleg'.  
 
De Technische Werkgroep kwam in 2016 drie keer samen: op 14 januari (KADOC, Leuven), 
3 mei (Liberaal Archief Gent) en 8 september (ADVN, Antwerpen).  
Volgende personen maakten in 2016 deel uit van dit orgaan: Sophie Gyselinck (ADVN), 
Luc Peiren en Kim Robensyn (Amsab-ISG), Peter Heyrman en Joris Colla (KADOC), Jeroen 
Buysse (Liberaal Archief), Wim Lowet (CVAa; sinds de vergadering van 3 mei 2016) en 
Ganesh Venkatasubban (informaticus). 
Het team stond in voor de voorbereiding van de Algemene Vergadering en de 
Ontmoetingsdag. Op de vergaderingen werden ook de lopende conversie- en 
invoerdossiers besproken en eventuele knelpunten aangepakt. De via de ODIS-helpdesk 
ontvangen vragen, opmerkingen, suggesties, … werden permanent opgevolgd. 

 
In de loop van 2016 werden een aantal opleidingssessies voor (nieuwe) invoerders 
georganiseerd. Naast ad-hoc-opleidingen vermelden we in het bijzonder een sessie die 
op 26 februari 2016 georganiseerd werd voor KADOC-vrijwilligers die invoer verrichten 
rond de clerus en religieuzen van het bisdom Brugge. 
 
Op 2 maart en 22 juni vond er overleg plaats tussen ODIS en IFA, Instituut voor Financiële 
Archeologie vzw. 
 
Onder coördinatie van Sophie Gyselinck werd in het voorjaar een nieuwe publieksfolder 
gerealiseerd. Die werd ruim verspreid, enerzijds op de Ontmoetingsdag, anderzijds als 
bijlage bij de 'huisbladen' van de partners (Brood en Rozen, ADVN-Mededelingen, KADOC-
Nieuwsbrief). De reacties op de folder waren bijzonder positief.  

 
De website onderging eveneens een opfrisbeurt. Er werden afspraken gemaakt onder de 
partners om de links/foto’s op de homepage periodiek te vernieuwen.  
 

 We vermelden ten slotte een aantal voorstellingen en publicaties:  
• "Using ODIS for data collection on 19th-century European elites". International research 

seminar, Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 26 april 2016. 
• Voorstelling ODIS aan de regionale kring Leuven van Familiekunde Vlaanderen, Leuven, 

27 september 2016. 
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• "De ODIS-databank als instrument voor lokaal historisch onderzoek". Studiedag 
Heemkunde Actueel, Heemkunde Vlaanderen, Mechelen, 19 november 2016. In mei-
juni 2017 zal een artikel op basis van deze lezing verschijnen in Bladwijzer. Wegwijs met 
Heemkunde Vlaanderen. 

 
 De databank kwam ook expliciet ter sprake op volgende studiedagen: 
• "Schaalvergroting in de erfgoedsector", CAVA-VUB, Brussel, 26 februari 2016. 
• "Archiefstandaarden: heilig huisje of eerder kruisje?", VVBAD-WAU, Brussel, 29 

september 2016 
• "In saecula saeculorum. Parochiearchieven. Beheren en waarderen", CKRC-KADOC-

Rijksarchief, Brussel, 30 september 2016. 
 
De publicatie van het repertorium van de Belgische landbouwers ging gepaard met 
verschillende aankondigingen en toelichtingen bij het apparaat en het betrokken 
gegevensreeks. Zie onder meer het nog te verschijnen artikel L. Van Molle, "1000 
tijdschriften voor boeren en buitenlui", Meta. Tijdschrift voor Bibliotheek en Archief, juni 
2017 (2017/5) en aankondigingen op de websites en/of in de nieuwsbrieven 
van CAG, KADOC, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Landelijke Gilden. 
 
Ten slotte vermelden we nog dat er tal van referenties naar ODIS zijn opgenomen in:  
• P.-A. Tallier (red.), G. Desmet en P. Falek-Alhadeff, Bronnen voor de geschiedenis van de 

joden en het jodendom in België. 19de-21ste eeuw, Waterloo, 2016. 
• G. Vanthemsche ed. Bronnen voor de studie van het Hedendaagse België, 19de-21ste eeuw. 

Brussel, 2017 (ter perse). 

http://www.hetvirtueleland.be/cag/bronnen/landbouwpersrepertorium
https://kadoc.kuleuven.be/actueel/nieuwsberichten/2017/n_2017_0016
http://www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/nieuws/2017/02/3816-repertorium-belgische-landbouwpers-in-odis
http://www.landelijkegilden.be/informeren/actualiteit/repertorium-van-de-belgische-periodieke-pers-%E2%80%98voor-boeren-en-buitenlui%E2%80%99
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