
CRPA Nieuwe Stijl
Door Marieke Kroonen

BSKROOM
Notitie
Ik mag afsluiten met een verhaal over een Centraal Register Particuliere Archieven (CRPA) nieuwe stijl. Ik vond het moeilijk om een passend plaatje te vinden bij een toekomstige databank die nog gebouwd moet worden, dus heb ik maar gekozen voor een toren van mensen, een metafoor voor samenwerken. De nieuwe digitale databank is denk ik een grote 2.0 uitdaging voor archivarissen, waarbij we niet alleen onderling moeten samenwerken, maar ook onze database moeten openstellen voor aanvullingen van particulieren, een digitaal CRPA van en voor de geïnteresseerden en onderzoekers. En een nieuw te vormen digitaal CRPA is zonder samenwerken onmogelijk.



Vandaag

Het ‘oude’ CRPA
Waarom een CRPA Nieuwe Stijl?
Voorbeeld: National Register of 
Archives
Project CRPA Nieuwe Stijl

BSKROOM
Notitie
Wat wil ik in het laatste half uurtje nog aan u meegeven?Als het goed is kent u wel het oude Centraal Register van Particuliere Archieven, maar ik zal hier kort nog even wat feiten en de stand van zaken rond het oude CRPA toelichten, dan weet u wat de basis is voor een nieuw CRPA.Daarna wil ik een aantal belangrijke redenen noemen voor het nieuw leven inblazen van een CRPA nieuwe stijl.Vervolgens laat ik als aanvulling op de voorbeelden van de Vlaamse Archiefbank en het CRVA van het RKD zien hoe de National Register of Archives in Engeland werkt en wat wij daar van kunnen leren.Tenslotte zal ik iets vertellen over het project CRPA Nieuwe Stijl, waarin de eerste stappen zijn gezet voor deze nieuwe toegang op particuliere archieven. 



Het ‘oude’ CRPA

BSKROOM
Notitie
Hier ziet u de kaartenbakken van het oude Centraal Register van Particuliere Archieven, zoals het nu op de studiezaal van het Nationaal Archief te raadplegen is.



Centraal Register van Particuliere Archieven
1964‐1997

1964: Centraal Register van Familiearchieven (CRF), 
onderdeel van de Rijksarchiefdienst
1978: uitbreiding met kerkelijke en 
verenigingsarchieven tot CRPA
1985: erkenning taak in Nota Archiefbeleid (CRM)
1994: CRPA organisatorisch overgeheveld naar ARA
1997: ‘Discussienota inzake registratie particuliere 
archieven’
1997: CRPA geïntegreerd in ARA; digitalisering …

BSKROOM
Notitie
Het CRPA is in 1964 ontstaan als het Centraal Register van Familiearchieven. Later is het registratieveld uitgebreid met kerkelijke en verenigingsarchieven en ontstond het CRPA. In 1997 is het CRPA wegens bezuinigingen opgehouden te bestaan. 



Centraal Register van Particuliere Archieven
1964‐1997

Doel:

• opsporen en registreren van particuliere archieven

• adviseren van particuliere archiefeigenaren 

• beschikbaar stellen van gegevens aan onderzoekers.

BSKROOM
Notitie
Dit waren de doelstellingen van het CRPA.



BSKROOM
Notitie
Rechtsonder de bekende kaartenbak, waar een omschrijving van het archief en de vindplaats op kaartjes werd genoteerd. Een CRPA nummer werd ook toegekend.Linksboven de bijbehorende multomappen met toegangen. De inhoud laat ik in de volgende dia zien.



BSKROOM
Notitie
Hier ziet u dat ze gebruik maakten van een trefwoordenregister en een dossierbestand en inventarissenbestand. De dossiers kunnen opgevraagd worden, waarin adresgegevens die niet openbaar zijn, zijn geblokt. Voor inzage in het feitelijke archief kon een verzoekformulier ingediend worden. Het CRPA bemiddelde dan tussen de onderzoeker en de archiefvormer.Op de website van het Nationaal Archief is nog een informatieblad over het CRPA te vinden, ziehttp://www.nationaalarchief.nl/images/3_2066.pdf



Centraal Register van Particuliere Archieven
1964‐1997

Discussienota 1997 samengevat:
• gebrek aan menskracht en specialistische kennis

• alleen nog bovenregionale archieven opnemen

• samenwerken met thematische 
registratiewerkgroepen en archiefcommissies

• digitaliseren & presenteren informatie op internet 
met andere registerende instellingen 

BSKROOM
Notitie
Omdat er in 1997 gebrek aan menskracht en kennis was om het CRPA draaiende te houden, werd besloten om alleen nog bovenregionale archieven op te nemen. Ook was het Algemeen Rijksarchief van plan om de databank te gaan digitaliseren.



Centraal Register van Particuliere Archieven
1997‐2007

gegevens niet langer actief bijgehouden

digitalisering ‘mislukt’

expertise weggesijpeld

oprichting Platform registratie particuliere archieven

BSKROOM
Notitie
Digitaliseren is uiteindelijk ‘mislukt’: er bestaat een access-bestand met gegevens uit het CRPA, die staat nu in een mapje bij Robbert Jan Hageman op de computer. In hoeverre deze compleet is en wat er mee gedaan kan worden, moet nog bestudeerd worden. Er is nog 1 congres geweest over het oprichten van een Platform registratie particuliere archieven, waarbij instellingen zouden gaan samenwerken, maar dit platform is helaas niet voortgezet.Ook bij de KVAN is nog een aparte sectie particuliere archieven opgericht, maar deze bestond ook niet lang.Sinds 1997 is de inhoud van het CRPA niet meer bijgehouden door het Nationaal Archief, wel zijn de kaartenbakken en dossiers nog steeds te raadplegen op de studiezaal van het Nationaal Archief.



Waarom een CRPA Nieuwe Stijl?

BSKROOM
Notitie
De tijd lijkt nu echter rijp om een nieuw digitaal CRPA op te richten. In het buitenland zijn meerdere goede voorbeelden van een dergelijke website te vinden. De technologische mogelijkheden zijn veel groter dan in 1997 het geval was.



Waarom een CRPA Nieuwe Stijl?
Huidige situatie: verbrokkeling

Enkele voorbeelden van registers:
Archieven.nl
Thematis.nl
Archiefzoeker.nl
Musip.nl
CRVa.nl

Papieren database CRPA

BSKROOM
Notitie
Als een onderzoeker in de huidige situatie  particuliere archieven wilt opsporen, dan is dat geen gemakkelijke opgave: beschrijvingen van archieven zijn onder meerdere websites ondergebracht. Particuliere archieven die zich nog bevinden bij de archiefvormer zelf zijn helemaal niet makkelijk te vinden op internet. Enkele voorbeelden van registers:Archieven.nl van De Ree archiefsystemen geeft inventarissen en kortere archiefbeschrijvingen weer van archiefdiensten die met de software Mais-Flexis werken). Ook geeft de site een overzicht van historische verenigingen.Bij Thematis bestaan de participanten uit enkele archiefdiensten en het CBG, de laatste aanvulling van een nieuwe bron was in 2007.Archiefzoeker.nl van Eric Hennekam is een site met databases wereldwijd die je op thema kunt vinden.Musip.nl is ontstaan uit het museum inventarisatieproject, waarin de collecties van musea uit het hele land op deelcollectieniveau zijn geregistreerd. dat elke 2 jaar geactualiseerd wordt. Hiervoor zijn inventarisatoren met laptopjes het land in getrokken. Bevat ook archieven, beschreven als museumcollectie.CRVA.nl is bij het RKD ondergebracht, te vinden op de website rkd.nl/crva, is een register voor vormgevingsarchieven, naar aanleiding van een inventarisatie van de belangrijkste vormgevers wordt met dit register de vindplaats gezocht van de 400 belangrijkste vormgevingsarchieven en waar nodig wordt een onderkomen voor deze archieven gezocht.Dan is er nog de kaartenbak van het CRPA, waar ook de vindplaatsen van archieven die zich nog bij particulieren bevinden, zijn opgenomen. Deze is helaas niet actueel gehouden.



Waarom een CRPA Nieuwe Stijl?

CRPA: waardevolle gegevens dreigen verloren te gaan
Inhaalslag overheidsarchieven in volle gang, nu  
particuliere archieven aan de beurt
CRPA ondersteunt selectie‐ en acquisitiebeleid
Meer samenwerking tussen archiefbeherende 
instellingen 

Collectie Nederland‐gedachte
Bevorderen EAD / ISAD‐G / ISAAR gebruik

Contacten met particulieren stimuleren

BSKROOM
Notitie
Naast het feit dat er een grote verbrokkeling van informatie op internet is, zijn er nog andere redenen te noemen voor de oprichting van een nieuw CRPA. Hier enkele redenen:- Nu is de laatste kans om nog de gegevens uit het oude CRPA te controleren op geldigheid en bruikbaarheid. De gegevens zijn al 10 jaar niet bijgehouden, maar als men nog langer wacht zullen vele archiefvormers of archieven inmiddels onvindbaar zijn.- Nu de inhaalslag van waarderen, selecteren en overbrengen van overheidsarchieven in volle gang is, is het de beurt aan de particuliere archieven om meer aandacht en beleid te krijgen. Particuliere archieven vormen een heel waardevolle aanvulling op de overheidsarchieven voor het vormen van een beeld van de samenleving. - De gegevens uit het nieuwe CRPA kunnen selectie- en acquisitiebeleid van instellingen ondersteunen. Met het CRPA kan onderzoek verricht worden naar de typen particuliere archieven die nu goed bewaard worden en kunnen de hiaten worden gevonden, als dit wordt vergeleken met een HMA-plus (Historisch Maatschappelijke Analyse) waarin de belangrijkste actoren worden weergegeven.- Het nieuwe CRPA zal een aanmoediging zijn om beschrijvingsstandaarden zoals ISAD-G (General International Standard Archival Description) toe te passen en informatie makkelijker uitwisselbaar te maken.- Het CRPA zal de contacten met particuliere archiefvormers stimuleren, bijvoorbeeld door informatie over beheer en behoud aan te bieden. 



Voorbeeld: 
National Register of Archives

Engeland

BSKROOM
Notitie
Nu wil ik als voorbeeld van een archiefbank het National Register of Archives (NRA) uit Engeland laten zien.We hebben net mooie voorbeelden gezien van de Vlaamse archiefbank en het CRVA, maar het NRA is ook interessant, omdat deze archiefbank veel overeenkomsten heeft met het oude CRPA. Waar het CRPA is opgehouden te bestaan is het NRA doorontwikkeld van een papieren register naar een digitaal register.



National Register of Archives

1869: 
‘Reports and Calendars’ van de Historical Manuscripts Commission
Jaarlijkse weergave van belangrijke archieven in privébezit in 
Engeland

1945: 
oprichting National Register of Archives

2009: 
info over archieven van zo’n 46,000 personen, 9,000 families, 29,000 
bedrijven and 75,000 organisaties.

BSKROOM
Notitie
Het NRA is wel het oudste voorbeeld van een archiefbank en wordt beheerd door de National Archives. De NRA beschrijft de vindplaats en inhoud van archieven bij instellingen en particulieren. Het NRA heeft al een lange voorgeschiedenis, die ligt bij de Historical Manuscripts Commission die sinds 1869 ieder jaar een overzicht van archieven publiceert met de reports and calendars.In 1945 is de NRA gestart door de Historical Manuscripts Commission (HMC), toen natuurlijk nog een papieren database, maar tegenwoordig is de NRA digitaal raadpleegbaar. De HMC kent tegenwoordig ook instellingsnummers toe aan alle archiefbewaarplaatsen in Engeland.



National Register of Archives

Missie:  
NRA bevat informatie over de inhoud en locatie van 
manuscripten en historische documenten gerelateerd aan 
de Britse geschiedenis.

www.nationalarchives.gov.uk/nra

http://www.nationalarchives.gov.uk/nra/default.asp
BSKROOM
Notitie
De missie van de NRA leest u hier.



National Register of Archives

BSKROOM
Notitie
Hier ziet u de homepage van de NRA. Er zijn vier zoekmogelijkheden, namelijk zoeken op naam van het bedrijf, naam van een persoon, naam van een familie of naam van een plaats. Het NRA heeft geen zoekmogelijkheid met trefwoorden.



NRA Archiefinfo

BSKROOM
Notitie
Als je een naam intoetst, ik heb in dit geval onder ‘bedrijven’ gezocht naar ‘Wedgwood’, dan krijg je dit resultatenscherm te zien.Dit scherm geeft korte informatie over het archief en de bewaarplaats weer. Ook is het mogelijk door te klikken naar meer informatie, zoals adresgegevens, over de betreffende archiefbeherende instelling. 



Adressen: Archon directory

BSKROOM
Notitie
De adresgegevens van archiefbeherende instellingen worden getoond in de Archon directory, een database waarin alle contactgegevens van archiefbeherende instellingen en andere openbare adressen van particuliere archiefvormers in kan worden gevonden. De Archon directory is dus gekoppeld aan de NRA.



NRA historical information

BSKROOM
Notitie
Op het tabblad ‘historical information’ daarin vind je meer uitgebreide gegevens over het archief en de archiefvormer.Wat ook leuk is, is dat je kunt doorklikken naar Your Archives voor meer informatie over het betreffende archief, dit ziet u op de volgende dia. 



NA: Your Archives

BSKROOM
Notitie
Your Archives is gestart door het Nationaal Archief en is een archief wiki, waarin mensen zelf informatie over een archief of de archiefvormer kunnen geven. Deze extra informatie geleverd door onderzoekers zelf kan andere onderzoekers helpen bij hun onderzoek.



Wat kunnen we leren?
Kenmerken NRA en Archiefbank Vlaanderen

Kenmerken NRA Archiefbank Vl.

Gezamenlijk initiatief X

Archieven bij particulieren X X

Archieven bij instellingen X X

Als partner gegevens invoeren X

Eigen website X

BSKROOM
Notitie
Wat kunnen we leren van de NRA databank?Hier heb ik op een aantal punten een vergelijking getrokken tussen het NRA en de Archiefbank.De NRA heeft een aantal overeenkomsten met het CRPA: ze zijn namelijk allebei begonnen met papieren overzichten van particuliere archieven. In deze tabel over algemene kenmerken van de databanken is opvallend dat de Archiefbank vooral een samenwerking tussen instellingen is, itt de NRA die centraal verzamelt vanuit de National Archives. De Archiefbank heeft een eigen website, terwijl het NRA is ondergebracht bij de website van het Nationaal Archief. Voor het CRPA Nieuwe Stijl zou een combinatie mooi zijn door de databank op meerdere plekken vindbaar te maken: de website van het Nationaal Archief vinden mensen wel snel en tegelijkertijd een eigen site starten als de naamsbekendheid van de CRPA nieuwe stijl beter is.



Wat kunnen we leren? 
Aanlevering bronnen

Aanlevering bronnen NRA Archiefbank Vl.

Papieren inventarissen X

Publicaties X

Aanmeldformulier X

Databases X X

Aanwinsten enquête X

BSKROOM
Notitie
In de tweede tabel zie je dat het NRA meer bronnen gebruikt voor info over nieuwe archieven. Naast de link met databases, verzamelt het NRA ook papieren inventarissen en kijkt het publicaties na op het bestaan van nieuwe archieven en houdt het ieder jaar een enquête onder instellingen voor nieuwe aanwinsten.De archiefbank gebruikt alleen een aanmeldingsformulier en laat instellingen zelf registeren, en linkt databanken.Het NRA heeft dus de oude methoden van informatie verstrekken gehandhaafd naast digitale informatie. Voor het CRPA Nieuwe Stijl zou een combinatie van de soorten bronnen wellicht goed zijn: naast de digitale bestanden zou een jaarlijkse enquête voor aanwinsten van particuliere archieven bij instellingen gehouden kunnen worden. Vaak zijn deze aanwinsten niet snel geregistreerd. Met een enquête wordt dit ondervangen en is de database nog completer. 



Wat kunnen we leren?
Inhoud databank

Inhoud databank NRA Archiefbank Vl.

Zoeken op naam X X

Zoeken op trefwoord X

Link naar databases X X

Contactgegevens  X X

Archiefadvies X

BSKROOM
Notitie
In de derde tabel over de inhoud van de databank zie je dat Vlaanderen meer zoekmogelijkheden biedt en bovendien ook archiefadvies geeft op haar website.Conclusie: bij het Engelse register zie je duidelijk nog de sporen van het papieren tijdperk, die ze voor een deel gehandhaafd hebben, zoals het verzamelen van papieren inventarissen. Dit kan voordelen hebben: een jaarlijkse enquete voor aanwinsten van archieven maakt het register nog completer. Het verzamelen van papieren inventarissen, zoals ook het CRPA deed, is misschien niet meer van deze tijd. De Nederlandse CRPA Nieuwe Stijl zou een combinatie van die twee kunnen worden en het oude papieren register zal zeker niet vergeten moet worden. Het Nationaal Archief zal moeten kijken of het haalbaar is om de inhoud te controleren en digitaliseren. 



Project CRPA Nieuwe Stijl



Tot nu toe

Brainstormsessie op 5 maart j.l. met:
Robbert Jan Hageman (Nationaal Archief)
Jack Hofman (IISG)
Herman Bongenaar
Agathe Fris (Stadsarchief Amsterdam)
Ramses van Bragt (RKD)
Alfred Marks (NAI)
Lodewijk Winkeler (KDC)
Marieke Kroonen

BSKROOM
Notitie
Op 5 maart 2009 hebben Robbert Jan Hageman (Nationaal Archief) en Marieke Kroonen een brainstormsessie georganiseerd en de bovenstaande mensen uitgenodigd om mee te denken over een CRPA Nieuwe Stijl. Met deze sessie zijn we al een stapje verder gekomen met ideeën over een nieuw CRPA en hebben we ook belangrijke vragen gesteld. In de volgende twee dia’s worden het doel en de vorm van een CRPA Nieuwe Stijl getoond, zoals besproken is met de werkgroep.



Doel CRPA nieuwe stijl

Registreren van particuliere archieven die zich 
bevinden bij: archiefbeherende instellingen, 
bedrijven, verenigingen, stichtingen, families en 
personen
Deze informatie beschikbaar stellen voor 
onderzoekers
Onderbouwen acquisitie‐ en selectiebeleid

BSKROOM
Notitie
Het doel van een nieuw CRPA zou overeen kunnen komen met het doel van het oude CRPA.



Vorm
Databank naar Engels en Vlaams voorbeeld
Koppelen van bestaande databases aan de databank
Moderatoren voor nieuwe registraties
Registratiefaciliteiten bieden
Actief advies geven over beheer en behoud
Ook actief zoeken naar part. Archieven? Hangt af van 
capaciteit en acquisitieplannen

BSKROOM
Notitie
- De vorm van een CRPA Nieuwe Stijl kan een databank naar Engels en Vlaams voorbeeld zijn. - Gegevens van alle particuliere archieven in bestaande databanken bij archiefbeherende instellingen zouden aan de website gekoppeld kunnen worden. Met het nieuwe CRPA kan dan onderzoek gedaan worden naar het soort bewaarde particuliere archieven en de hiaten in de ‘collectie Nederland’.- Moderatoren zullen nodig zijn om registraties in de database te controleren.- Voor instellingen die geen bestaande database met particuliere archieven hebben, kan de mogelijkheid geboden worden om rechtstreeks in de CRPA database te registreren. De registratiemogelijkheid kan ook projecten zoals het CRVA bij het RKD faciliteren.- Via de website van het CRVA kan advies over beheer en behoud van archieven gegeven worden.- Wordt van archiefbeherende instellingen ook verlangd dat zij actief gaan zoeken naar particuliere archieven die zich nog bij de archiefvormer bevinden? Dat is afhankelijk van het acquisitiebeleid van een instellingen: acquireren instellingen actief of niet? Is er tijd/geld beschikbaar? Particulieren zullen vanuit het CRPA ook aangemoedigd worden om zelf hun archief te registreren.	 



Vragen
Omvang van de registratie?
Wiens belangen worden behartigd met een CRPA?
Samenwerking tussen culturele instellingen:  
‐ nodig? Reëel? Gewenst?
‐ hoe? Delen van mensen, kennis, geld
Methode NRA en Archiefbank Vlaanderen
Databanken koppelen technisch mogelijk? Hoeveel 
werk? 

BSKROOM
Notitie
Hier staan enkele discussiepunten genoteerd.Een belangrijk punt betreft de samenwerking van culturele instellingen voor het vullen en beheren van het CRPA. Zijn instellingen bereid om mee te werken? Er zal steun gezocht moeten worden bij instellingen over het CRPA mogelijk te maken.



Aanpak
Technisch vooronderzoek
Plan van aanpak formuleren
Brede steun in den lande verwerven
Middelen verwerven
Oude CRPA actualiseren

BSKROOM
Notitie
Een volgende stap naar de realisatie van een CRPA Nieuwe Stijl is een vooronderzoek naar de mogelijkheden voor het koppelen van databanken. Belangrijke vragen binnen de wekgroep waren hoeveel tijd, geld en moeite het gaat kosten om databanken te koppelen aan de website. Is het bovendien mogelijk om via De Ree data over te nemen en de CRPA website te laten doorlinken naar archieven.nl? Welke metadata van archieven zijn minimaal nodig en zijn deze metadata makkelijk te exporteren?Na dit vooronderzoek zal gepoogd worden om samen met meerdere instellingen en partijen een eerste plan van aanpak te formuleren.Hiermee kan vervolgens binnen Nederland steun voor het plan geworven worden en kunnen middelen geworven worden.Het Nationaal Archief zal moeten bekijken of het nog mogelijk/zinvol is om de gegevens uit het oude CRPA te controleren en in te voeren in een database.



Vragen? Meedenken?

Mail
Marieke Kroonen
mab_kroonen@hotmail.com

Of
Robbert Jan Hageman
Robbert.jan.hageman@nationaalarchief.nl

BSKROOM
Notitie
Laat het ons weten als u nog vragen heeft over bijvoorbeeld de technische mogelijkheden, dan kunnen wij die meenemen in het vooronderzoek.Wilt u ideeën aandragen of kritisch commentaar leveren, zitting nemen in de denktank werkgroep,mail dan Marieke Kroonen of Robbert Jan Hageman. Alle ideeën en steun zijn welkom!
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