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Nieuwsbrief IWI no 8 : de Bibliotheek  
 
 
Van de IWI-directeur 
Dat had veel meer voeten in de aarde dan verwacht! De Bibliotheek was immers altijd de speerpunt 
van aandacht geweest in de opzet van de IWI-collectie. De opening van het Documentatiecentrum in 
1988 was in feite de presentatie van de Bibliotheek. En ver voor automatisering algemeen vereist 
werd, was de IWI-boekerij al opgenomen in de computer. Met een zelfverzonnen programma en nog 
geheel conform de eisen van een traditioneel beschrijvingssysteem als het UDC.   
 
IWI-norm 
Maar gebruik van een computer betekent nog 
niet  professionalisering. Betekent nog niet 
uitwisselbaarheid van informatie, een gedeeld  
beschrijvingsysteem, en ontsluiting voor een 
bredere groep dan de ‘achterban’.  Het subsidie 
van Het Gebaar voor Operatie Inhaalslag bood 
eindelijk de financiële mogelijkheid voor de 
aanschaf van een ‘echt’ beschrijvingssysteem. 
The Museum System (TMS) zou de IWI-collectie 
niet alleen adequaat ontsluiten. Ook de 
traditionele hinder die een collectie als van ons 
ondervindt van ‘grote’ beschrijvingsystemen zou 
nu worden ondervangen. In TMS kon het IWI 
een IWI-norm voor ontsluiten ontwikkelen.  Niet 
alleen natuurlijk, maar samen met C-IT in Den 
Haag, TMS-distributeur en adviesbureau voor 
het beheren en presenteren van (museale) 
collecties. En met het grootste museum met een 
Indische collectie: het Tropenmuseum in 
Amsterdam. Dankzij de IWI-norm hadden we 
ook in de toekomst voor de eerste invoer van 
nieuw collectiemateriaal geen duur personeel 
nodig, maar konden we gewoon de hulp blijven 
inroepen van onze vrijwilligers. Dat was geen 
bijvangst van professionalisering, het was de 
opzet van Operatie Inhaalslag. Want een ‘eigen’ 
collectie, vereist een ‘eigen’ ontsluiting.  
 
Normalisering  
Met de IWI-norm kon het IWI als cultuurhuis 
anno 2003 zich onttrekken aan de peperdure 
eisen van moderne ontsluiting, zonder in te 
leveren op het punt van professionaliteit. Na het  
 

beeldmateriaal werd ook de boekerij voorzien 
van  barcodes voor de automatisering van 
beschrijving, opzoeken, verplaatsen en uitlenen 
van ieder apart gebarcodeerd item. Nu moest 
alleen nog de titelbeschrijving van de boeken, 
tijdschriften en ZKW’s conform onze eigen norm 
geünificeerd te worden.  
 

          
 
   de barcode met IWInr 1901 zit in de binnenkant  

 
Bronbeek 
En dat had dus veel meer voeten in de aarde 
dan verwacht. Zes verschillende systemen 
werden geconverteerd en in TMS op IWI-norm 
gebracht. Pas in april 2010 kon een handzame 
lijst van IWI-titels geformeerd worden waarmee  
de Bibliotheek kan worden overdragen aan 
Museum Bronbeek in Arnhem.                       [ES] 


