Creatieve alternatieven voor de vertrouwde methodes van gisteren

Door de stadsvernieuwing ziet een groot aantal oude Rotterdamse wijken er anno 2000 heel anders uit dan
vijfentwintig jaar geleden. De metamorfose zal nog wel enige tijd in beslag nemen, maar voor een aantal wijken zit
de stadsvernieuwing erop. De archieven van de organisaties die op dit terrein actief waren zijn historisch gezien van
grote waarde. Historicus Jan van den Noort ontfermde zich over selectie, ordening en ontsluiting van de archieven
van een dertigtal bewonersorganisaties. Met een kostenbesparende werkwijze en een waarschuwing tegen digitale
struikelblokken.
Ongeveer 900 strekkende meter historisch waardevol archief
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Meijer het laatste onderdeel van deze archieven symbolisch over
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projectgroeparchief kostte drie ton en hoewel de archieven van
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bevoegdheden en aanzienlijke middelen. De ambtenaren
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was aanzienlijk. In de projectgroepen werd namelijk een
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toegankelijkheid valt het een en ander te zeggen.

goed geordende stadsvernieuwingsprojecten die ook in het
projectgroeparchief zitten. Het is niet zo dat dit bestanddeel

overal zonder meer kan worden geschoond, maar het biedt

Vrijwel alle plaatsingslijsten worden vandaag de dag met
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behulp van een tekstverwerker gemaakt, maar eigenlijk

selectie op dossierniveau kon de omvang van de archieven tot

zouden ze met behulp van een databaseprogramma moeten
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Eén hiërarchisch niveau

de bewonersorganisaties doorzoekbaar tot op het niveau van

De toegankelijkheid van de archieven werd gerealiseerd door de

het inventarisnummer. De mogelijkheid om alle archieven

vervaardiging van een archieﬂijst in plaats van een inventaris.
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Gekozen werd voor een grotere beschrijvingseenheid

Iedere gebruiker van archieven zal het toejuichen dat een

dan gebruikelijk. Zoveel mogelijk werd getracht om de

gemeentearchief als dat van Tilburg de moed had en moeite

gehele inhoud van doos, map of ordner onder één heldere

nam om al zijn inventarissen en plaatsingslijsten (550 stuks)

omschrijving samen te vatten. Dergelijke generalisaties

via internet raadpleegbaar te maken (http://gemeentearchief.
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geïnvesteerd in het uitwerken van een thematische indeling

tekstverwerker vervaardigde bestanden is daardoor vele malen

met een heldere hiërarchie die voor alle wijken bruikbaar

groter dan voorheen. Zodra de Tilburgse ‘Zoekmachine’ aan

was. Daarmee werd aan helderheid gewonnen. Tevens werd

het werk wordt gezet worden de grenzen van die benadering

de mogelijkheid opengehouden om bij digitale ontsluiting

duidelijk. Zoeken naar bijvoorbeeld het woord ‘klooster’ levert

alle archieﬂijsten gezamenlijk te doorzoeken. Menig

weliswaar negenenveertig verwijzingen naar plaatsingslijsten

plaatsingslijst wordt geteisterd door allerhande koppen, kopjes

op, maar die moeten vervolgens stuk voor stuk afzonderlijk

en tussenkopjes. Bij dit project werd nadrukkelijk gekozen

worden doorgebladerd. Vroeger was het publiceren van een

voor slechts één hiërarchisch niveau, de thematische indeling.

database op een website nog een hele kluif en een kostbare

De beschrijving achter het inventarisnummer bestaat uit

aangelegenheid. Vandaag de dag is er geen enkele reden meer

drie onderdelen, te weten de hoofdomschrijving, het tijdvak

voor schroom. www.archieven.antenna.nl
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waarin de archiefstukken zijn vervaardigd en zo nodig een

De selectie van de archieven van bewonersorganisaties

nadere omschrijving. De hoofdomschrijving werd bovendien

kon worden gerealiseerd binnen de gestelde marges van tijd

zodanig gekozen dat na alfabetiseren van de beschrijvingen

en geld. Wat dat betreft is er zeker sprake van succes. Hoewel

een functionele en heldere indeling resulteerde. Door zo te

de blauwdruk van dit project niet zonder meer voor andere

werk te gaan werd veel gewonnen aan overzichtelijkheid en

projecten kan worden gebruikt valt er niettemin wat van te

werd een aanzienlijke tijdwinst geboekt. De vervaardigde

leren. We kunnen immers vaststellen dat het breed inzetten

plaatsingslijsten moesten ook geschikt zijn voor het digitale

van inhoudelijke i.c. historische deskundigheid tegen de

verkeer met de gebruikers van de toekomst.

verwachting in tot een aanzienlijke kostenbesparing kan
leiden. Er is veel gewonnen als die gedachte onze leidraad

Digitale struikelblokken

is bij het ontwerpen van creatieve alternatieven voor de

De gebruikelijke plaatsingslijst zijn niet zo gemakkelijk om

vertrouwde methodes van gisteren (voor een demonstratie:

te zetten in een via internet te bevragen bestand. Kopjes en

www.archieven.antenna.nl).

tussenkopjes blijken struikelblokken in de informatiestroom.
Ze brengen hiërarchie aan in de plaatsingslijsten maar maken
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daarmee het zoekproces met de computer, het formuleren
van zogenaamde queries, zo goed als onmogelijk. Het tweede

Verscheen eerder in Archievenblad 104(december 2000) 10,

digitale struikelblok wordt gevormd door de tekstverwerker.
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