
ODIS

Intermediaire Structuren 
in Vlaanderen, 
19de-20ste eeuw



• 2000-2003, FWO-Max Wildiersfonds
• Samenwerkingsverband

– ADVN, Antwerpen
– Amsab-ISG, Gent-Antwerpen
– KADOC-K.U.Leuven
– Liberaal Archief, Gent
– Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa)
– Forum Kerkelijke Archieven Vlaanderen (FoKAV)
– Archief en Museum van het Vlaams Leven te Brussel (AMVB)
– Universiteitsarchief K.U.Leuven
– Evadoc
– …

• VZW : BS 13 nov. 2006, nr. 884.703.544

Initiatief en beheer



• Interuniversitair verankerd :
promotoren/AV 
• Jan De Maeyer, Jaak Billiet, Emmanuel Gerard, Filip Abraham

(K.U.Leuven)
• Herman Balthazar/Gita Deneckere, Bruno De Wever (U.Gent)
• Juul Hannes (VUB/U.Gent)
• Jeffrey Tyssens, Guy Vanthemsche (VUB)
• Herman Van Goethem (U.Antwerpen)

• Stappen
• 10/ 2001 : invoeromgeving
• 11/2003 : OPAC
• 10/2004 : operationele verbinding naar Archiefbank Vlaanderen
• 2005-2006 : toetreding drie nieuwe partners
• 2/2007 : nieuw gebruikersbeheer
• 12/2007 : uitbreiding modules
• 2/2008 : nieuwe servers

Initiatief en beheer



• Gegevens samenbrengen en relateren
• Contextueel ontsluiten collecties

– Historische achtergronden verduidelijken
– Netwerken en verbanden duiden

• Ondersteunen advies- en verwijsfunctie partners
• Faciliteren van onderzoek:

– Gegevensopslag en -representatie: collectief
 hergebruik van ‘vergeten’ reeksen

– Centraal beheer met vrijheid en auteursverantwoordelijkheid

• Complementaire gebruiksmogelijkheden
- naslaginstrument: encyclopedie
- authority-systeem voor primaire catalogen 

(Aleph, scope-Archiv, Adlib, Digitool,…)
- Heuristiek : archieven en periodieken
- Analytisch potentieel

Doelstellingen



• vijf gegevensreeksen
• organisaties / structuren
• personen
• publicaties
• archieven
• verkiezingsuitslagen

• Informatieclusters: 
• intern en extern
• knooppunten met externe gegevensverzamelingen

• Invoer door onderzoekers, documentalisten, archivarissen, 
bibliothecarissen, vrijwilligers,…

• Ruimte voor user-generated content, maar centrale validatie
• Inhoudelijke focus : politiek, sociaal-maatschappelijk, cultureel, kerk 

en religie, kunst en architectuur, Vlaamse beweging, …

Structuur en opzet
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Partnerinstellingen en 
onderzoekers

Input in het 
gestandaardiseerde 
ODIS-frame

Eindgebruikers

www.odis.be

Toegang via algemene 
ODIS-OPAC 
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Toegang via specifieke 
OPAC
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Uitgebreide 
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Input in het 
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ODIS-frame + zelf 
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Analysetools 
instelling
of individuele vorser

Structuur en opzet



• Oracle-webdatabase (versie 9i) 
– op Windows 2003 platform
– met applicaties in Javascript en PHP

• XML : uitwisselbaarheid
 Inhoud aan te bieden op andere platformen

• via XSLT uitvoerformaten aangeboden in HTML
• Datastructuren volgens internationale normen: 

ISAD-G, ISAAR(CPF), ISBD, ISCED, …
• Combinatie van systematische invoer en tekstvelden: 
 duiding in context

• Herhaalbare velden/veldgroepen en genormeerde 
keuzelijsten en thesauri 
– zoekbaarheid
– complexe analyses

Technisch



Technisch



• Volume : 123.540 records
• 23.840 organisaties
• 70.185 biografische records, 
• 21.152 publicaties 
• 8063 archiefbestand(del)en. 

• 50,5% van het relevante volume raadpleegbaar
• 106 gebruikers in 7 instellingen
• Gebruik (2008)

• 23.531 bezoeken door 11.781 gebruikers
• 109.902 paginaweergaves 

• Consultaties via doorverwijzing of Google
• Publiekscataloog: 25.287 zoekvragen
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WWW.ODIS.BE
– OPAC: snel zoeken/eenvoudig zoeken
– OPAC: geavanceerd zoeken
– Invoer van gegevens

Demo



• ODIS biedt functionaliteit voor 
• opslag van historische verkiezingsuitslagen
• Biografische gegevensreeksen

• Zie : www.ppant.be

Politiek personeel Antwerpen



• Archiefbank Vlaanderen
• 2002 ; Vlaamse Gemeenschap
• Gele gids, register van het Vlaams privaat archivalisch erfgoed
• Basisgegevens

• welke archieven
• waar bewaard
• omvang, inhoud
• toegankelijkheid

• Doorverwijzing naar lokale ontsluiting
• ODIS biedt belangrijke datapakketten aan
• www.archiefbank.be

Archiefbank Vlaanderen



• Vlaanderen en het Vaticaan
• Project Vlaamse Gemeenschap
• Registratie en duiding ‘Belgica’ in Vaticaanse Archieven
• Leo XIII (1876-1903), Pius X (1903–1914) en Benedictus XV 

(1914-1922), Pius XI (1922-1939)
• ODIS als apparaat voor beschrijving en contextuele duiding

Informatie en cataloog op :
http://www.vaticana.be

Vlaanderen en het Vaticaan



• Hercules-programma 2009-2011
• WP 1. Ontwikkeling en aanpassing instrumentarium voor 

data-invoer 
• 1.1. Gedifferentieerde invoeromgeving 
• 1.2. Editing tools: spelling + lay-out

• WP 2. Ontwikkeling en aanpassing instrumentarium voor 
raadpleging en gebruik

• 2.1. GIS
• 2.2. Exportmodule
• 2.3. Meertalige zoekomgeving

• WP 3. Nieuwe module erfgoedrelicten (bv. gebouwen)
• WP 4. Database linking en OAI
• WP 5. Hardware-upgrades

Toekomst


