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10 JAAR INVENTARISEREN… 



Resultaat begin 2012 

 15.146 krantenknipsels 

 2.487 affiches 

 4.172 foto’s 

 6.609 personalia (doodsprentjes en –brieven) 

 2.889 archiefbeschrijvingen 

 977 audio- en videobanden en digitale kopieën 

 3.634 gedigitaliseerde foto's 

= ca. 32.200 beschrijvingen 



Problemen 

 Access 2000, verouderd 

 15 tabellen, 15 datamodellen 

 veel informatie, moeilijk doorzoekbaar 

 geen website 

 vragen via e-mail stijgen, bezoekcijfers dalen  

 vrijwilligers willen thuis werken 

 

=> zoektocht nieuw programma 

 



 

 

 

PROGRAMMA? 



ICA-AtoM 

 gratis open source en werkt redelijk goed 

 standaarden geïntegreerd: ISAD, ISAAR, ISDF 

 website met zoekfunctie 

 online beschrijven mogelijk 

 EAD-import en export mogelijk, maar: geen 
omzettingsmodules 

 

Wat niet/beperkt: magazijn-, leeszaalbeheer, semi-
dynamische archieven 

 



 

 

 

HOE KRIJG JE 30.000 BESCHRIJVINGEN IN 
DAT PROGRAMMA? 



 

 

 

ATOMIS 



ATOMIS: OPLADEN VAN 
BESCHRIJVINGEN (ISAD(G) ÉN ISAAR) 



1. Beschrijvingen => sjabloon 

 



2. Controleren (1) 

Verplicht 

 structuur van het werkblad 

 verplichte velden en hun invoerwaarden 

 geldige data en jaartallen 

 begin- voor einddatum 

 

 

 



2. Controleren (2) 

Optioneel (1): ISAD(G) 
Taal 
Schrift 
Voorwaarden raadpleging 
 
 
 

Optioneel (2): 
 Archiefvormers 
 Onderwerp 
 Locaties 
 Persoonsnamen 
 

 

Zelf lijsten vast te leggen van de gewenste schrijfwijzen 
Vrij toe te voegen 
Op te halen vanuit de databank 
 



 



 



3. Bewerken beschrijvingen 

- geldige invoerwaarden opzoeken 

- geldige invoerwaarden corrigeren 

- geldige kolomnamen invullen 

- zoek- en vervangoperaties 

- geselecteerde cellen automatisch een waarde 
geven 

- rijen en kolommen toevoegen en verwijderen 

 

 

 



 



4. Omzetten Excel naar EAD 

- algemene gegevens invoeren van de 
“inventaris” 

- Niveau 

- Versiebeheer 

- Auteurs 

- Datering 

- … 

- naam geven aan de xml 

 

 

 



 



5. Importeren van de xml 

 



ATOMIS: OPLADEN VAN 
AFBEELDINGEN 



Opladen 

 bestandsnamen van foto’s = referentiecodes 
beschrijvingen 

 aanmaken van ref’s en thumbnails 

 vastleggen watermerk 

 opladen en automatisch koppelen aan 
beschrijvingen 



 



 



ATOMIS: BEHEREN VAN BESTAANDE  
ISAD-BESCHRIJVINGEN 



Corrigeren beschrijvingen 

 titels aanpassen 

 fiches verwijderen 

 fiches alfabetisch sorteren 

 fiches verplaatsen 

 overzicht naast website openen 

 hiërarchie herberekenen 

 fiches publiceren 



 



 

 

 

EINDRESULTAAT OP 8/02/2013? 



Resultaat op 8/02/2013 
 2.487 affiches: online 
 4.172 foto’s: online 
 6.609 personalia: online 
 2.889 archiefbeschrijvingen: online 
 3.634 gedigitaliseerde foto's: online 
 173 microfilms: online 
 273 kaarten en plans: online 

 
= 17.555 beschrijvingen 



To Do op 8/02/2013 

 977 audio- en video: loopt 

 198 “grote stukken”: loopt 

 692 onderwerpsmappen: loopt 

 15.146 krantenknipsels: to do 

Niet: 

 Boeken 

 Tijdschriften 

 Artikels 

 

 

 



 

 

 

DE WEBSITE. WAT WEL/NIET 



 
Wel en Niet op 
www.documentatiecentrumranst.be 

  
Wel: 
 Beschrijvingen van bronnen:  Voor onderzoek, 

informatie 
 Foto’s 
Niet: 
 Bronnen, documenten zelf 

=> leeszaal  

 Geschiedschrijving van de gemeenten 
=> heemkringen, bv. www.debrakken.be  

http://www.debrakken.be/


 

 

 

DE WEBSITE. TOEGANGEN 



 



5 toegangen tot de website 

 "collectie overzicht": een gestructureerde 
indeling van de collectie 

 "archiefvormers": een overzicht per vereniging, 
persoon,... 

 "plaatsen": per deelgemeente 

 "digitale afbeeldingen": de foto's. 

 door een zoekterm in te typen in het zoekveld. 
Gebruik volledige woorden of de asterisk * als 
jokerteken, dus Nachtegaal of Nacht* 

 

 

http://www.documentatiecentrumranst.be/ica/index.php/;informationobject/browse
http://www.documentatiecentrumranst.be/ica/index.php/;informationobject/browse
http://www.documentatiecentrumranst.be/ica/index.php/;actor/browse
http://www.documentatiecentrumranst.be/ica/index.php/;taxonomy/browse/42
http://www.documentatiecentrumranst.be/ica/index.php/;digitalobject/browse?limit=500&mediatype=136


Collectieoverzicht op website 

 Affiches per vereniging 

 Bedevaartvaantjes 

 Bedrijfsarchieven per deelgemeente 

 Familie- en persoonsarchieven 

 Foto's per deelgemeente 

 Kaarten en plannen  

 Publieke organisaties (scholen, raden, 
parochies,...) 

 Verenigingsarchieven per deelgemeente 

http://www.documentatiecentrumranst.be/ica/index.php/affiches;isad
http://www.documentatiecentrumranst.be/ica/index.php/bedevaartvaantjes;isad
http://www.documentatiecentrumranst.be/ica/index.php/bedrijfsarchieven;isad
http://www.documentatiecentrumranst.be/ica/index.php/familie-en-persoonsarchieven;isad
http://www.documentatiecentrumranst.be/ica/index.php/familie-en-persoonsarchieven;isad
http://www.documentatiecentrumranst.be/ica/index.php/familie-en-persoonsarchieven;isad
http://www.documentatiecentrumranst.be/ica/index.php/familie-en-persoonsarchieven;isad
http://www.documentatiecentrumranst.be/ica/index.php/fotos-2-2;isad
http://www.documentatiecentrumranst.be/ica/index.php/broechem-2-2;isad
http://www.documentatiecentrumranst.be/ica/index.php/plannen-2;isad
http://www.documentatiecentrumranst.be/ica/index.php/publieke-organisaties-scholen-raden-parochies;isad
http://www.documentatiecentrumranst.be/ica/index.php/publieke-organisaties-scholen-raden-parochies;isad
http://www.documentatiecentrumranst.be/ica/index.php/verenigingsarchieven;isad


Collectieoverzicht 

 



Archiefvormers 

 



Plaatsen 

 



Afbeeldingen 

 



 

 

 

ENKELE VOORBEELDEN.. 



Bedrijfsarchieven 

 Vermeulen-Molengalm Reizen 

 De Wever, loodgieter 

 Slachthuis 

 Gildenhuis, Graankorrel 

 Veiling 

 Smidse Lamineur 

http://www.documentatiecentrumranst.be/ica/index.php/bedrijfsarchieven;isad
http://www.documentatiecentrumranst.be/ica/index.php/vermeulen-molengalm-oelegem-b-v-b;isad
http://www.documentatiecentrumranst.be/ica/index.php/vermeulen-molengalm-oelegem-b-v-b;isad
http://www.documentatiecentrumranst.be/ica/index.php/vermeulen-molengalm-oelegem-b-v-b;isad
http://www.documentatiecentrumranst.be/ica/index.php/de-wever-loodgieters;isad
http://www.documentatiecentrumranst.be/ica/index.php/de-wever-loodgieters;isad


 



Verenigingsarchieven 
 Emblem 

– Zangkoor Schalmarus 
– Boerenjeugdbond 

 Broechem 
– KSA 
– Brucheem 1 (Leon Luyckx) 

 Oelegem 
– Schuttersgilde Ware Volharding 
– Landelijke Rijvereniging De Edele Brigands 

 Ranst 
– De Nachtegaal 

 
 
 

http://www.documentatiecentrumranst.be/ica/index.php/verenigingsarchieven;isad
http://www.documentatiecentrumranst.be/ica/index.php/schalmarus;isaar
http://www.documentatiecentrumranst.be/ica/index.php/schalmarus;isaar
http://www.documentatiecentrumranst.be/ica/index.php/boeren-jeugd-bond-bjb-emblem;isad
http://www.documentatiecentrumranst.be/ica/index.php/ksa-broechem;isad
http://www.documentatiecentrumranst.be/ica/index.php/heemkring-brucheem;isad
http://www.documentatiecentrumranst.be/ica/index.php/heemkring-brucheem;isad
http://www.documentatiecentrumranst.be/ica/index.php/heemkring-brucheem;isad


 



 



Familie- en persoonsarchieven 
 
 Familiearchieven, bv. Van Dijck–Van Ocken 

 Personalia 

 Bijnamen Broechem 
– Peer Velo 

– Nante Centriek 

– Sus van de koperen 

– Jefke van Mit van Vizze van de Slinke 

– Fonne van 't Visbeen 

– … 

http://www.documentatiecentrumranst.be/ica/index.php/familie-en-persoonsarchieven;isad
http://www.documentatiecentrumranst.be/ica/index.php/familie-en-persoonsarchieven;isad
http://www.documentatiecentrumranst.be/ica/index.php/familie-en-persoonsarchieven;isad
http://www.documentatiecentrumranst.be/ica/index.php/familie-en-persoonsarchieven;isad




Foto's 

 Straten vroeger en nu 

 Cafés, winkels,… 

 Processies en optochten 

 Verenigingen 

 Schoolfoto’s 

 Personen 

 Molens 

 … 

http://www.documentatiecentrumranst.be/ica/index.php/fotos-2-2;isad


Ca. 1930 

 



Ca. 2000 

 



2010 

 













 



 



 



 



 



 



 

 

 

WORDT VERWACHT.. 



–  Jeugdhuis Krejoel 

–Ca. 8000 Dia’s Fotovrienden vzw, 1969-
2000 

–Verzameling Jos Block 

–Krantenknipsels online? 

–… 


