
Overzicht artikelen en publicaties 

over informatiebeheer

Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het 

terrein van het informatiebeheer raken. 

Ze zijn gerubriceerd op basis van de ‘lifecycle of documents’ uit het rapport 

‘Management of electronic records: Issues and guidelines; 

Prepared by the Advisory Committee for the Coordination of Information Systems (ACCIS)’, 

United Nations, New York, 1990. (blz 27-34).

Als laatste is een overzicht van termen opgenomen die zijn gerelateerd aan de onderwerpen van de 

geregistreerde titels.

Het begrip 'informatiebeheer' omvat het geheel van de informatievoorziening en het archiefbeheer.

Synoniem aan 'Informatiebeheer' is het begrip 'Records management'.

De berichtjes etc. zijn binnen de rubrieken gesorteerd op titel. 

woensdag 14 september 2016De lijst is aangemaakt op:  

Gegevens zijn geregistreerd in de maanden: juli 2016 augustus 2016en

 

Meaning and bounding 

 

Meaning is context-bound, but context is 
boundless. 

 

Jacques Derrida 

In: Els Schrover, Deconstructie en literatuur, Coutinho, Muiderberg, 1992. 

(blz. 43) 
 

(nr. 9302)
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Levenscyclus van gegevens

1 Ontstaan

Het agoramodel; De wereld is eenvoudiger dan je denkt

René Gude

(Publicatie)   ISVW uitgevers, Leusden, 2016.  

10058:-)

Wie zich op de wereld wil oriënteren hoeft alleen maar te kijken naar de gebouwen die rond ieder centraal 

stadplein (agora) zijn te vinden. In iedere stad -  of het nou het oude Athene is of New York -  vind je 

privégebouwen, private gebouwen (bedrijven, fabrieken), publieke gebouwen (zorginstellingen, publieke 

voorzieningen) en politieke gebouwen. In deze vier soorten gebouwen leeft de mens. Elk van deze gebouwen bevat 

een eigen levenssfeer, met eigen normen en waarden, gewoonten en wetmatigheden. Het idee van levenssferen 

ontleende René aan zijn grote vriend Peter Sloterdijk, maar hij ordende ze op een striktere, filosofisch 

antropologische wijze.

Naast de levenssferen onderscheidde René vier trainingspraktijken: filosofie/wetenschap, religie, kunst en sport. 

De gebouwen waar deze trainingen in plaatsvinden, kun je in iedere stad ter wereld en in welk tijdperk dan ook 

aantreffen. Overal vind je academies en scholen, tempels en kerken, theaters en musea, sportpaleizen en 

fitnessruimten. In de trainingsgebouwen krijg je methoden aangereikt om goed te leven in de levenssferen, ‘zin te 

maken’ in de woorden van René.

Agoramodel

Filosofie; Model; Waarnemen.Overige begrippen 

Verwijzing (URL of bestandsnaam)

Boek bij ISVW

https://www.isvw.nl/winkel/het-agoramodel/~ 

Site ISVW

https://www.isvw.nl/over-ons/rene-gude/~ 

Hoofdzaken van de Archiefwetgeving

F.C.J. Ketelaar en S.F.M.Plantinga en J.D.C.de Vries

(Publicatie)   Rijksarchiefschool, Den Haag, 1985.  Zesde druk

10063:-)

Reader ten behoeve van het onderdeel archiefrecht voor de opleidingen van de Rijksarchiefschool.

Archiefrecht

Openbaarheid.Overige begrippen 

1.1 Definieren

Archivistische terminologie

<Geen auteur geregistreerd of bekend>

(Publicatie)   Rijksarchiefschool, Utrecht, 1975.  

10062:-)

In 1962 verscheen in de serie Archivistica, Publicaties de Archiefschool de Nederlandse archief terminologie, 

samengesteld door J. L. VAN DER GOUW, H. HARDENBERG, W.J. VAN HOBOKEN en G.W.A. 

PANHUYSEN.

Deze uitgave was opgezet ten behoeve van een "vocabulaire international de terminologie archivistique” (het in 

1964 bij Elsevier verschenen Lexicon of archive terminology. De samenstellers hebben er echter bewust naar 

gestreefd het werk ook onmiddellijk nuttig te doen zijn voor het Nederlands archiefwezen .

De inleiding op de Nederlandse archiefterminologie bericht verder o.m. "Bij de keuze van de opgenomen termen is 

uitgegaan van de behoefte aan een ondubbelzinnige terminologie in inventarissen en verhandelingen op het gebied 

Archiefterminologie
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Levenscyclus van gegevens

1.1 Definieren

van de archivistiek, waaronder ook worden verstaan de inleidingen tot de inventarissen, voor zover zij ons 

inlichten over de aard van de stukken en de ingangen, alsmede over de structuur van de archieven" .

"Er is in het algemeen naar gestreefd in de omschrijvingen van de begrippen het essentiële tot uitdrukking te 

brengen met vermijding van perfectionisme. Zo is in sommige gevallen geen rekening gehouden met minder 

belangrijke afwijkingen van het normale begrip, zonder dat daarmee wordt beoogd, dat dergelijke afwijkingen het 

gebruik van de voor dat begrip bestemde term uitsluiten" .

"Het ligt voor de hand, dat men bij het beschrijven van archieven, behalve aan een ondubbelzinnige terminologie, 

ook behoefte heeft aan regels voor een juist gebruik van de termen, wil althans de inventaris een duidelijke en 

correcte voorstelling oproepen. Het opstellen van dergelijke regels lag echter niet op de weg van de commissie".

In de praktijk heeft men aan de Nederlandse archiefterminologie wel een wijdere strekking toe willen kennen dan, 

blijkens de geciteerde gedeelten van de inleiding, de opzet was. Zo heeft men, ten onrechte, gemeend dat in een 

inventaris alleen de in de Nederlandse archiefterminologie opgenomen termen gebruikt zouden mogen worden of 

dat afwijkingen van het in de Nederlandse archiefterminologie gedefinieerde normale begrip niet geoorloofd 

zouden zijn.

Hoe dit ook zij, bij het onderwijs aan de rijksarchiefschool bestaat, ter vermijding van spraakverwarring, behoefte 

aan een lijst van archivistische termen. Helaas is de Nederlandse archief terminologie uitverkocht. Naar het 

oordeel van de docentenvergadering van de rijkschiefschool zou de gelegenheid van een nieuwe uitgave 

aangegrepen moeten worden om verscheidene, niet in de Nederlandse archief terminologie voorkomende, termen 

te codificeren. Een dergelijke nieuwe opzet — die het boekje wellicht ook een ander karakter zou geven, dan 

indertijd de bedoeling was — zal echter nog veel voorbereiding vergen. Om intussen in de behoefte van het 

onderwijs in het ordenen en beschrijven van archieven te voorzien is de hierna volgende lijst van termen 

vervaardigd.

De daarin voorkomende definities, alsmede de aanduiding der rubrieken, zijn met toestemming van de auteurs en 

de uitgever overgenomen uit de Nederlandse archiefterminologie, behoudens de hierna te vermelden aanvulling. 

Van de oorspronkelijke toelichtingen is alleen het, voor het onderwijs strikt noodzakelijke, overgenomen; 

weggelaten zijn o.m. de meeste verwijzingen naar en citaten uit de Handleiding voor het ordenen en beschrijven 

van archieven van MULLER, FEITH en FRUIN.

Wel zal, voor zover nodig, in de les naar de Handleiding en uiteraard naar de door de Rijksarchiefschool 

samengestelde Leidraad bij het ordenen en beschrijven van archieven verwezen worden. 

Uit de Nederlandse archiefterminologie zijn niet overgenomen de definities van oorkonde ( 14), ordonnantie ( 23, 

zie echter toelichting bij 19 bis) en verwijsblad (107), alsmede de definities van termen te gebruiken bij de 

materiële verzorging van archieven (1 20—125).

Aan de oorspronkelijke definities zijn voorts enkele nieuwe *voornamelijk boekhoudkundige, termen toegevoegd. 

Deze niet in de Nederlandse archiefterminologie voorkomende termen met bijbehorende toelichting zijn aangeduid 

met "bist' &'terties" enz. De aanvullingen 34 bis, 34 terties, 36 bis, 36 terties, 36 quater, 36 quinquies alsmede de 

toelichting bij 34 zijn ontleend aan A.J.M. DEN TEULING, Het inventariseren van een 18de—19de eeuwse 

koopmansboekhouding, in: Nederlands Archievenblad 78 (1974) 319-335.

De termen 28 bis sub a en 43 bis zijn gebaseerd op het Elsevier “Lexicon Of archive terminology (Amsterdam-

London—New York 1964) .

Het verdient aanbeveling naar dit geschrift te verwijzen door Archivistische terminologie, ter onderscheiding van 

Archivistiek; Jargon; Lexicon; Taal; Terminologie.Overige begrippen 
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Levenscyclus van gegevens

1.1 Definieren

Tractatus Logico-Philosophicus

Ludwig Wittgenstein

(Publicatie)   Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., Ltd. / Harcourt, Brace & Company, Inc., London / New York, 

1922.  With an Introduction by Bertrand  Russell, F.R.S.

Project Gutenberg’s Tractatus Logico-Philosophicus, by Ludwig Wittgenstein

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may 

copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or 

online at www.gutenberg.org

Tweetalige uitgave, Engels en Duits

Release Date: October 22, 2010

10059:-))

Wie im Titel des Buches angedeutet, enthält es zum einen eine logische Theorie, zum anderen legt Wittgenstein 

darin eine philosophische Methode dar. Das Buch will also dem Denken eine Grenze ziehen, oder vielmehr - nicht 

dem Denken, sondern dem Ausdruck der Gedanken: Denn um dem Denken eine Grenze zu ziehen, müßten wir 

beide Seiten dieser Grenze denken können.“ (Vorwort). Wittgensteins Hauptanliegen ist es, die Philosophie von 

Unsinn und Verwirrung zu bereinigen, denn „[d]ie meisten Sätze und Fragen, welche über philosophische Dinge 

geschrieben worden sind, sind nicht falsch, sondern unsinnig. Wir können daher Fragen dieser Art überhaupt nicht 

beantworten, sondern nur ihre Unsinnigkeit feststellen. Die meisten Fragen und Sätze der Philosophen beruhen 

darauf, dass wir unsere Sprachlogik nicht verstehen.“ (4.003)

„Im Einzelnen“ erhebt Wittgenstein „überhaupt nicht den Anspruch auf Neuheit; und darum gebe ich auch keine 

Quellen an, weil es mir gleichgültig ist, ob das was ich gedacht habe, vor mir schon ein anderer gedacht hat.“ 

(Vorwort)

Wittgenstein folgt im Tractatus dem Modus mathematicus, der damals vor allem den analytischen Philosophen 

angebracht erschien (Frege, Russell, Whitehead, Schlick u. a.). Knapp gefasste, präzise Definitionen von Begriffen 

und logische Folgerungen, aber auch die Einführung von formalen Notationen aus der mathematischen Logik 

geben dem Tekst den Anschein größtmöglicher Allgemeinheit und Endgültigkeit. Das auffallende 

Nummerierungssystem der einzelnen Sätze und Absätze soll nach Aussage Wittgensteins das logische Gewicht der 

Sätze andeuten. Ebendieses Nummerierungssystem, das auf Wittgenstein zurückgeht, hat in der akademischen 

Welt großen Anklang und Verbreitung erfahren. Wittgenstein definiert in der Umgangssprache gebräuchliche 

Termini wie Satz, Tatsache, Sachverhalt oder auch Welt im Tractatus genau und entwirft mit ihnen eine 

Bedeutungs- und Sprachtheorie.

Logica

Betekenis; Filosofie; Methode; Taal; Wetenschap.Overige begrippen 

Verwijzing (URL of bestandsnaam)

Site Gutenberg

http://www.gutenberg.org/ebooks/5740~ 

Wikipedia -  DE (Wittgenstein)

https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Wittgenstein~ 

Wikipedia - DE (Tractatus logico-philosophicus)

https://de.wikipedia.org/wiki/Tractatus_logico-philosophicus~ 

Wikipedia - EN  (Tractatus logico-philosophicus)

https://en.wikipedia.org/wiki/Tractatus_Logico-Philosophicus~ 

De zevende functie van taal

Laurent Binet

(Roman)   Meulenhof, Amsterdam, 2016.  ISBN: 9789029091138

10064:-))

Roman (detective) over de zoektocht naar de zevende, bezwerende, functie van taal. De overige zes zijn

Semiotiek
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Levenscyclus van gegevens

1.1 Definieren

	1. referentiële

	2. emotieve/expressieve

	3. conatieve

	4. fatische

	5. metalige

	6. poëtische

Betekenis; Illocutie; Linguïstiek; Paradigma; Perlocutie; Permutatie; Semantiek; 

Speech act; Syntagma; Taal.

Overige begrippen 
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Levenscyclus van gegevens

2 Waarderen

Hoofdzaken van de Archiefwetgeving

F.C.J. Ketelaar en S.F.M.Plantinga en J.D.C.de Vries

(Publicatie)   Rijksarchiefschool, Den Haag, 1985.  Zesde druk

10063:-)

Reader ten behoeve van het onderdeel archiefrecht voor de opleidingen van de Rijksarchiefschool.

Archiefrecht

Openbaarheid.Overige begrippen 

Inventarisatie van archieven, gevormd volgens het dossierstelsel; Werkbespreking van de 

docenten ordening en beschrijven

Arnold den Teuling

(Verslag)   Archievenblad, 1980.  84e jaargang

7324:-))

Beantwoording van de vraag op welke manier een inventaris te maken is van archieven die zijn geordend op basis 

van een dossierstelsel,

Inventariseren

Archiefcode; Beschrijven; Dossier; Dossierinventaris; Dossierstelsel; Facetdossier; 

Inventaris; Objectdossier; Ordenen; Ordeningsstelsel; Schema; Selecteren; 

Subjectdossier; Toegankelijk maken; UDC; Vernietigen; Waarderen; Zaak; 

Zaakdossier; Zaakgericht werken; Zaaksgewijze ordening.

Overige begrippen 
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Levenscyclus van gegevens

3 Gebruiken, afstemmen en toezicht houden

Hoofdzaken van de Archiefwetgeving

F.C.J. Ketelaar en S.F.M.Plantinga en J.D.C.de Vries

(Publicatie)   Rijksarchiefschool, Den Haag, 1985.  Zesde druk

10063:-)

Reader ten behoeve van het onderdeel archiefrecht voor de opleidingen van de Rijksarchiefschool.

Archiefrecht

Openbaarheid.Overige begrippen 

Inventarisatie van archieven, gevormd volgens het dossierstelsel; Werkbespreking van de 

docenten ordening en beschrijven

Arnold den Teuling

(Verslag)   Archievenblad, 1980.  84e jaargang

7324:-))

Beantwoording van de vraag op welke manier een inventaris te maken is van archieven die zijn geordend op basis 

van een dossierstelsel,

Inventariseren

Archiefcode; Beschrijven; Dossier; Dossierinventaris; Dossierstelsel; Facetdossier; 

Inventaris; Objectdossier; Ordenen; Ordeningsstelsel; Schema; Selecteren; 

Subjectdossier; Toegankelijk maken; UDC; Vernietigen; Waarderen; Zaak; 

Zaakdossier; Zaakgericht werken; Zaaksgewijze ordening.

Overige begrippen 
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Levenscyclus van gegevens

4 Bewaren

Hoofdzaken van de Archiefwetgeving

F.C.J. Ketelaar en S.F.M.Plantinga en J.D.C.de Vries

(Publicatie)   Rijksarchiefschool, Den Haag, 1985.  Zesde druk

10063:-)

Reader ten behoeve van het onderdeel archiefrecht voor de opleidingen van de Rijksarchiefschool.

Archiefrecht

Openbaarheid.Overige begrippen 

Inventarisatie van archieven, gevormd volgens het dossierstelsel; Werkbespreking van de 

docenten ordening en beschrijven

Arnold den Teuling

(Verslag)   Archievenblad, 1980.  84e jaargang

7324:-))

Beantwoording van de vraag op welke manier een inventaris te maken is van archieven die zijn geordend op basis 

van een dossierstelsel,

Inventariseren

Archiefcode; Beschrijven; Dossier; Dossierinventaris; Dossierstelsel; Facetdossier; 

Inventaris; Objectdossier; Ordenen; Ordeningsstelsel; Schema; Selecteren; 

Subjectdossier; Toegankelijk maken; UDC; Vernietigen; Waarderen; Zaak; 

Zaakdossier; Zaakgericht werken; Zaaksgewijze ordening.

Overige begrippen 
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De rubrieken 

Levenscyclus van gegevens

0 Algemeen

<geen>Engelse term:

1 Ontstaan

Ontstaan en identificatie

Creation and identificationEngelse term:

1.1 Definieren

Definitie van het begrippen als informatiebeheer, archief, archiefbescheiden etc, beschrijving van de 

toepassing en reikwijdte daarvan.

Defining electronic recordsEngelse term:

1.2 Benoemen informatiesysteem

Begrenzing van het informatiesysteem waarbinnen de gegevens (archiefbescheiden) opgemaakt etc. 

worden.

Identifying electronic records systemsEngelse term:

1.3 Benoemen bestanddeel

Begrenzing van de eenheid die als enkelvoudig bestanddeel te beschouwen is (archiefbestanddeel, 

archiefstuk, item, object, archiefblok, informatie-object). 

Bijvoorbeeld: Document of registratie.

Identifying electronic recordsEngelse term:

2 Waarderen

Het bepalen van de functie en de waarde van een gegeven of gegevens in een bepaalde context of 

samenhang en het bepalen van de uiteindelijke bestemming van de archiefbescheiden.

AppraisalEngelse term:

2.1 Bepalen van de waarde

Het vaststellen van de waarde van gegevens in een bepaalde context.

AppraisingEngelse term:

2.2 Bepalen van de bewaartermijnen

Het vaststellen van de bewaartermijnen ten behoeve van overbrenging of vernietiging.

SchedulingEngelse term:

2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid

Het vaststellen van de juridische waarde van de gegevens, garanderen van de authenticiteit en de 

betrouwbaarheid (volledigheid, juistheid, beschikbaarheid en controleerbaarheid).

Assuring legalityEngelse term:

3 Gebruiken, afstemmen en toezicht houden

Opslag, ontsluiting en beschikbaarstelling van informatie op basis van informatiebehoefte van de 

organisatie, burgers, politiek, bestuur, controllers, juristen en archiefbewaarplaats.

Control and useEngelse term:
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Levenscyclus van gegevens

3.1 Bewaken kosten

Bewaken van de kosten die beheershandelingenmet zich meebrengen. Kosten/baten en risico's.

Controlling costsEngelse term:

3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden

Bepaling van de organisatieonderdelen, overheidsorganen, die verantwoordelijk zijn  voor de gegevens. 

Dit kan zijn als als eigenaar of houder. Ook bepaling herkomst.

Assigning responsabilityEngelse term:

3.3 Fysiek beheren

Fysieke opslag van de archiefbescheiden en aanwijzing van verantwoordelijken voor het fysiek beheer.

StoringEngelse term:

3.4 Integreren

Standaardisatie en uitwisseling.

De opslag van gegevens in verschillende formaten mag geen barriere zijn voor de toegankelijkheid en 

uitwisseling.

Integrating accessEngelse term:

3.5 Documenteren

Beschrijving van gegevens en systemen (metadata). Bepaling van standaarden voor documentatie. Ook ten 

behoeve van het bewaren van de context.

DocumentingEngelse term:

3.6 Beschikbaarstellen

Het feitelijk gebruik en het vaststellen van regels en afspraken voor het gebruik. Ook beschikbaarheid.

Providing for useEngelse term:

3.7 Beveiligen

Het waarborgen van logische en fysieke beveiliging, ten behoeve van de continuiteit van de organisatie, de 

vertrouwelijkheid van informatie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Assuring securityEngelse term:

4 Bewaren

Betreft het landurig bewaren. 

Vanuit het gezichtspunt van de archiefbewaarplaats permanent en over te brengen. 

Vanuit het gezichtspunt van de archiefvormer is het verwijderen nadat de bewaartermijn is verstreken.

Was: Verwijderen (overdragen of vernietigen)

Selectie en vernietiging van de informatie volgens de selectielijst die is vastgesteld in de waarderingsfase.

Tevens overbrenging naar de archiefbewaarplaats.

Was: Overdragen (of vernietigen)

DispositionEngelse term:
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Levenscyclus van gegevens

4.1 Voortbestaan

Het garanderen van het voortbestaan van betrokken informatieobjecten.

Beter is het bewaren van de informatie al dan niet met behoud van de oorspronkelijke informatieobjecten.

Was: "De duurzame toegankelijkheid" en daarvoor "Het garanderen van de duurzaamheid van de 

betrokken gegevensdragers. "

Preserving mediaEngelse term:

4.2 Bewaren context

Bewaren van de originele functionaliteit en de documentatie daarover. Ook in geval van conversie.

Preserving functionalityEngelse term:

5 Wegwerken van mijn achterstand

Er liggen nog publicaties en dergelijke die ik nog niet had opgenomen. Voor de duidelijkheid komt die 

achterstand ook hier te staan.

Een deel heb ik ook via delicious beschikbaar:  http://delicious.com/FBVF

<geen>Engelse term:

999 Websites / webpagina's

Interessante websites ofpagina's op websites

<geen>Engelse term:
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Overzicht termen

Archiefrecht

Bevat: Archivgesetze.

Bredere term: Recht.

Onderdeel van: Informatierecht.

Archiefterminologie

Bredere term: Terminologie.

Synoniem: Archival terminology.

Logica

Bevat: Contradictie; Crisp logic; Fuzzy logic.

Engere term: Axioma; Booleaanse logica.

Onderdeel van: Filosofie.

Synoniem: Inference procedure; Logic; Logik.

Zie ook: Ontologie; Wiskunde.

Semiotiek

Bevat: Linguïstiek; Perceptie; Semasiologie; Waarneming.

In plaats van: Semiotisch.

Onderdeel van: Wetenschap.

Zie ook: Context; Cultuur; Hermeneutiek; Postmodernisme; Semantiek; Taal.
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 Inlichtingen over deze lijst bij:

              Rienk Jonker

 E-mail:         rienkjonker@gmail.com

Website       http://labyrinth.rienkjonker.nl

Del.icio.us   http://www.del.icio.us/fbvf

De gegevens komen uit een met behulp van MS-Access 

ontwikkelde Reference Manager.  

Mijn waardering van de publicaties:

:-)) = zeer interessant

:-)   = interessant

:-(  = matig, maar juist daarom geschikt om  

       op te nemen.

De overzichten staan ook op mijn eigen site

(http://labyrinth.rienkjonker.nl/literatuur)
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