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1. Inleiding 
 

Sinds het midden van de jaren 1990 heeft het CegeSoma rekening gehouden met de mogelijkheden 

die worden geboden door de ontwikkeling van nieuwe technologieën en de instelling heeft dan ook op 

digitaal vlak een pioniersrol vervuld. Het centrum wou een tool ontwikkelen voor de toegang tot zijn 

collecties, maar de diversiteit aan soorten documenten die worden bewaard bemoeilijkte aanzienlijk 

de zoektocht naar geschikte software. Uiteindelijk heeft het CegeSoma intern een eigen systeem 

uitgewerkt voor databasebeheer, namelijk Pallas. Een eerste module werd aangemaakt in 1997 en was 

bestemd voor de beschrijving van het fotoarchief van het centrum. Met deze eerste summiere versie 

van het programma kon geen link worden gelegd met de gedigitaliseerde beelden. Nadien volgden 

andere modules (voor bibliotheek, handschriften, archief, lezersadministratie) en een toepassing 

waarbij de beelden in jpg worden gelinkt aan beschrijvende metadata. Gedurende vele jaren is Pallas 

een referentie-instrument gebleven voor vele instellingen: het bood namelijk de mogelijkheid 

verschillende soorten documenten (archief, handschriften, bibliotheken, beelden) te beschrijven, 

beheren en consulteren met inachtneming van de eigenheden van elk van dit soort documenten. Het 

systeem is overigens gebaseerd op internationale normen - ISAD(G), ISBD, SEPIADES – en kan de 

gegevens weergeven in  EAD-XML of Marc 21, hetgeen een pluspunt is voor de interoperabiliteit met 

andere documentaire beheersystemen. 

Door de integratie van het CegeSoma als 4
e
 operationele directie van het Rijksarchief zal Pallas op 

middellange termijn vervangen worden door tools die gezamenlijk door beide instellingen worden 

ontwikkeld.  

  



2. Hoe krijgt u toegang tot Pallas? 
 

- Via de computers in de leeszaal van het  CegeSoma  

 

 

- Via de website van het CegeSoma : www.cegesoma.be 

 

o Rechtstreeks via de homepage en het veld “Zoeken in onze collecties”   

o Via “Catalogi” in het menu links   

 

 

  

http://www.cegesoma.be/


3. Wat vindt u in Pallas? 
 

Pallas is de hoofdcatalogus van de collecties van het CegeSoma. Hiermee kan u:  

 

- Rechtstreeks de beschrijvingen raadplegen van 90% van de collecties van het CegeSoma, 

namelijk:  

o De algemene beschrijvingen van de archiefbestanden  

o De gedetailleerde beschrijvingen van sommige archiefbestanden  

o De inventarissen (in pdf) van 50% van de archiefbestanden  

o De beschrijvingen van alle documenten van de Bibliotheek (boeken, tijdschriften, 

brochures, enz.) 

o De beschrijvingen van alle fotoarchief  

o De beschrijvingen van 50% van de collectie met affiches   

 

- Rechtstreeks een aantal documenten digitaal raadplegen, namelijk:  

o 70% van de fotocollecties (245.000 foto’s); de overige 30% zijn niet raadpleegbaar 

omwille van auteursrechten, beeldrechten of privacybescherming  

o Sommige privéarchiefbestanden (20.000 bladzijden) 

o Het archief von Falkenhausen-Canaris (25.000 bladzijden) 

o Een deel van de collectie met vlugschriften  

o 50% van de affichecollectie 

 

- Rechtstreeks online tijdschriften en sommige archiefbestanden reserveren door op de 

desbetreffende link te klikken.   



4. Een algemene opzoeking doen in  Pallas 
 

Wanneer u op de website van de zoekrobot Pallas bent krijgt u een aantal opties:  

 

- In de linker kolom kan u het soort veld selecteren waarin u uw opzoeking wil doen: alles, 

enkel de titel van de beschrijving, een persoon, een corporatie, een trefwoord, enz. 

- In de rechter kolom kan u vervolgens aangeven voor welk soort documenten u belangstelling 

heeft: archief, bibliotheek, fototheek, enz.    

 

 

Indien u een foto zoekt en u het nummer ervan kent kan u dit rechtstreeks ingeven in de zoekbalk en 

“Nr. Beeld” aanvinken in de linker kolom. Zo wint u heel wat tijd.   

 

 

  

 

Tips voor het ingeven van trefwoorden   

 

 Trefwoorden kunnen enkel worden ingegeven in het Nederlands en het Frans, ook in de 

Engelstalige zoekmodule.   

 Aangezien niet alle beschrijvingen systematisch vertaald werden is het ten zeerste 

aangeraden meerdere zoekopdrachten uit te voeren waarbij de trefwoorden zowel in het 

Nederlands als het Frans werden ingegeven: op die manier krijgt u de meest volledige 

zoekresultaten. 

 Hou ook rekening met de synoniemen van de trefwoorden die u ingeeft.   

 De thesaurus van het CegeSoma bevat de voornaamste (maar niet alle) trefwoorden. Hij 

kan (op papier) in de leeszaal worden geraadpleegd.  

 Wanneer u in de linker kolom van de zoekrobot de optie “trefwoord” aanvinkt worden 

soms meerdere alternatieven van dat trefwoord voorgesteld. Het is aangeraden er 

meerdere uit te proberen om een zo volledig mogelijk zoekresultaat te krijgen.     

 De zoekrobot is niet hoofdlettergevoelig en houdt geen rekening met accenten. 

 



5. Bekijken van de zoekresultaten in Pallas 
 

5.1. Algemene weergave van de zoekresultaten  

 

Indien u de optie “Alle documenttypes” aanvinkt of meerdere categorieën documenten selecteert 

worden uw zoekresultaten geordend per documenttype: archief, manuscripten, boeken/artikels, 

periodieken, persknipsels, fototheek.     

 

 

 

 

 

  

 

Goed om weten! 

 

 Opgelet! De zoekresultaten staan soms op meerdere bladzijden: vergeet dus niet om op de 

pijltjes (bovenaan en onderaan de bladzijde) te klikken om van de ene naar de andere 

bladzijde te surfen.  

 

 

 De weergave van de resultaten gebeurt niet chronologisch, noch thematisch of hiërarchisch. 

Indien er meerdere bladzijden zijn zal u ze dus allemaal geduldig moeten doornemen.   

 



5.2. Weergave van de resultaten voor Archief   
 

Indien u als zoekoptie “Alles (combinatie)” heeft aangevinkt zal het zoekresultaat bestaan uit 

documenten, dossiers of archiefbestanden waarvan een van de beschrijvingsvelden (titel, trefwoord, 

archiefvormer, enz.) de ingegeven uitdrukking bevat.  

 

Indien u klikt op een van de voorgestelde beschrijvingen komt u op de steekkaart met de 

beschrijving van het document, dossier of bestand.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Goed om weten! 

 

 Enkel het hoogste beschrijvingsniveau is zichtbaar en raadpleegbaar vanaf de steekkaart. 

Om een lager niveau te raadplegen raden we aan gebruik te maken van de boomstructuur 

van het archief (zie verder).   

 Door op de trefwoorden te klikken die worden weergegeven krijgt u bijkomende 

zoekresultaten die misschien nuttig kunnen zijn voor u.   

 

 

 



Indien voor het archiefbestand een inventaris in pdf beschikbaar is wordt deze vermeld onderaan de 

steekkaart met de beschrijving. Opgelet: voor grote archiefbestanden met talrijke trefwoorden moet 

soms ver in de bladzijde naar beneden gescrold worden om de beschrijving van de archiefinventaris 

te zien staan.   

 

Indien u de beschrijving van het document, het dossier of het archiefbestand wil bekijken binnen zijn 

vormingscontext kan u de “boomstructuur” van Pallas gebruiken. Klik hiervoor op volgend icoontje 

bovenaan de bladzijde:   

 

Door op + of – te klikken naast het dossier of bestand worden de lagere hiërarchische niveaus 

respectievelijk zichtbaar of verborgen.    

 

 

 

 

 

 



Om gemakkelijker te kunnen zoeken in de boomstructuur van het archief kan u ook gebruik maken 

van de optie “full tekst research” van uw computer (meestal via de toetsencombinatie ctrl+F of via 

“Find on this page” in “ Edit” in het hoofdmenu bovenaan de bladzijde) en ofwel een of meerdere 

zoektermen ofwel de naam van de archiefvormer ingeven. De gezochte term wordt dan in kleur 

weergegeven in de beschrijvingen van de betrokken documenten, dossiers en bestanden.     

 

U zal zien dat de bestanden in de boomstructuur verdeeld zijn in verschillenden categorieën. U kan 

ook opzoekingen verrichten door elk van die categorieën te openen.  

 

 

  



5.3.  Weergave van de resultaten voor de  Fototheek 

 

Indien u als zoekoptie “Alles (combinatie)” heeft aangevinkt zal het zoekresultaat bestaan uit foto’s, 

dossiers met foto’s en fotografische archiefbestanden waarvan een van de beschrijvingsvelden (titel, 

trefwoord, archiefvormer, legende, enz.) de ingegeven uitdrukking bevat.   

 

Indien u klikt op een van de zoekresultaten komt u op de steekkaart met de beschrijving de foto, het 

dossier of het archiefbestand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goed om weten! 

 De fotografische archiefbestanden zijn niet opgenomen in de boomstructuur van het archief. 

 Enkel de meest recente fotografische archiefbestanden werden georganiseerd volgens een 

hiërarchische logica die zichtbaar is in de steekkaart met de beschrijving (via de velden “Bevat” 

of “Deel van”).  

 De legendes bij de foto’s werden in hun originele vorm overgenomen. Voor persagentschappen 

die werkzaam waren tijdens de bezetting gaat het dus over de originele propagandatekst. Ook de 

nota’s bij fotoalbums van particulieren werden in hun originele vorm overgenomen. Dit houdt 

ook in dat:  

o de legendes niet vertaald werden. Een opzoeking in “full text” in het Nederlands of het 

Frans zal dus geen legendes terugvinden in het Engels, Spaans, Italiaans, enz. (dit geldt 

vooral voor vele legendes bij foto’s van persagentschappen),  

o de legendes mogelijk tendentieus zijn of zelfs fouten kunnen bevatten.  

 



5.4. Weergave van de resultaten voor geluidsarchief  

 

Om de beschrijvingen van de bestanden met geluidsarchief te raadplegen heeft u twee 

mogelijkheden:    

- via de algemene zoekrobot van Pallas   

- via de boomstructuur van het archief, door de categorie “Geluidsarchief” te selecteren   

Indien u een opzoeking doet via de zoekrobot wordt het resultaat weergegeven in de categorie 

“Archief”.  

 

Indien u opzoekt via de boomstructuur van het archief worden de resultaten als volgt weergegeven:    

 

 

 

Bij de beschrijving van de interviews werd een dossier aangemaakt voor elke interviewer en voor elk 

interview dat zij of hij afnam. Het laagste beschrijvingsniveau bevat de overeenkomstige opnames 

en, indien voorhanden, de transcriptie ervan.  

Opgelet: vanaf de beschrijvende steekkaart van het dossier zijn de beschrijvingen van de opnames 

en interviews niet zichtbaar of raadpleegbaar. Om ze te kunnen raadplegen en de overeenkomstige 

referenties te kennen zodat de documenten in de leeszaal kunnen worden ingekeken raden we aan 

via de boomstructuur van het archief te gaan (zie punt 4.2 hierboven).     



6. De beschikbare documenten digitaal bekijken  

6.1. Archiefdocumenten digitaal bekijken  

 

Om archiefdocumenten digitaal te bekijken heeft u twee mogelijkheden :  

- Wanneer u zich bevindt op de steekkaart met de beschrijving van een dossier of document 

dat digitaal kan worden geraadpleegd ziet u de knop ”Document(en) bekijken”. Het volstaat 

te klikken op deze knop ofwel op het oogje bovenaan de steekkaart.  

 

- Via een module op de website van het CegeSoma 

(https://opac.cegesoma.be/nl/archview/list) of in de leeszaal. De module bevat de 

boomstructuur van het archief en geeft in vetjes de bestanden weer die digitaal beschikbaar 

zijn.     

 

 

  

  

https://opac.cegesoma.be/nl/archview/list


 

 

6.2. Gedigitaliseerd fotoarchief bekijken   

 

Om fotoarchief digitaal te bekijken heeft u twee mogelijkheden:  

- Bekijken van een contactblad door te klikken op de tab “Document(en) bekijken” of op het 

oogje bovenaan de steekkaart met de beschrijving.  

 

 

 



- Een individuele foto bekijken door te klikken op een van de afbeeldingen in het contactblad 

of door rechtstreeks te klikken op de referentie van de afbeelding (indien deze wordt 

weergegeven in uw zoekresultaten).  

 

  



6.3. Waarom kunnen niet alle gedigitaliseerde documenten online geraadpleegd 

worden? 

 

Er zijn drie redenen waarom sommige gedigitaliseerde archiefbestanden niet rechtstreeks online 

kunnen geraadpleegd worden:    

- Omwille van privacybescherming. Elke levende persoon geniet bescherming van het 

privéleven. Voor meer details verwijzen we naar de website van de Commissie voor de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer: www.privacycommission.be  

- Omwille van auteursrechten: een werk is beschermd tot 70 jaar na het overlijden van 

zijn auteur. Voor meer details verwijzen we naar de website van de FOD Economie: 

https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom/auteursrecht  

- Omwille van het recht op afbeelding:  het beeldrecht geldt tot 20 jaar na het overlijden 

van de betrokkene. Voor meer details verwijzen we naar de website van de FOD 

economie: https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-

eigendom/auteursrecht/recht-op-afbeelding    

 

6.4. Waarom zijn niet alle gedigitaliseerde documenten toegankelijk via Pallas?   

 

- Pallas is niet compatibel met talrijke digitale bestandsformaten. Pallas is een software 

voor het valoriseren van de collecties van het CegeSoma. De software werd door de 

teams van het Soma ontwikkeld in het midden van de jaren 1990 om de instelling in 

staat te stellen gelijktijdig opzoekingen te doen in verschillende types documenten, 

zonder daarbij afbreuk te doen aan de eigenheden in de beschrijving van die 

documenten. Voor de fototheek en de archieven werd later de mogelijkheid voorzien 

om een link te leggen tussen het digitale bestand en de beschrijving, maar dit gaat enkel 

voor bestanden in jpeg. Voor bestanden in pdf en voor geluids- of videobestanden 

bestaat deze mogelijkheid niet.    

- De werking van Pallas:  Een document moet eerst beschreven worden vooraleer het 

digitaal in Pallas kan worden geïmporteerd. Aangezien een aantal gedigitaliseerde 

bestanden zeer groot zijn (bijvoorbeeld het archief van Radio Brussel) is dit werk nog 

niet afgerond.  Om de gedigitaliseerde bestanden die nog niet volledig in Pallas konden 

worden ingevoerd toch toegankelijk te maken hebbend we geopteerd voor raadpleging 

via andere kanalen, in de leeszaal. 

  

http://www.privacycommission.be/
https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom/auteursrecht
https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom/auteursrecht/recht-op-afbeelding
https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom/auteursrecht/recht-op-afbeelding


6.5. Waarom werden niet alle collecties van het CegeSoma gedigitaliseerd? 

 

De dienst digip@t van het Rijksarchief heeft berekend dat het met de huidige middelen die voor 

digitalisering van archief werden toegekend 9000 (negenduizend!) jaar zou duren vooraleer alle 

collecties gedigitaliseerd zijn (en dan werd nog geen rekening gehouden met de jaarlijkse aangroei 

die in de komende jaren mag verwacht worden).    

Alleen al voor het digitaliseren van het archief van het CegeSoma zouden 288 jaar nodig zijn. Het is 

dus onmogelijk om alle collecties te digitaliseren. De selectie van de archiefbestanden die voor 

digitalisering in aanmerking komen gebeurt op basis van volgende criteria:     

- Materiële toestand  

- Frequentie van raadpleging  

- Potentieel voor valorisatie   

- Externe partners 

 

7. Andere catalogi naast Pallas 
 

Pallas is weliswaar de voornaamste toegangspoort tot de collecties van het CegeSoma, maar er 

bestaan ook andere bijkomende catalogi:  

- Voor de clandestiene en gecensureerde pers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog: 

www.warpress.cegesoma.be  

- Voor archief  over de geschiedenis van de Holocaust: www.portal.ehri-project.eu  

- Voor archief dat in andere depots van het Rijksarchief wordt bewaard: 

www.search.arch.be  

- Voor beeld- en geluidsarchief:  http://www.cegesoma.be/cms/catalogues_nl.php  

- Voor het “Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis” de “Bijdragen tot de 

Eigentijdse Geschiedenis” (1970-1995) en de “Bijdragen tot de Geschiedenis van de 

Tweede Wereldoorlog”  (1969-1995) : https://www.journalbelgianhistory.be/nl   

 

 

 

http://www.warpress.cegesoma.be/
http://www.portal.ehri-project.eu/
http://www.search.arch.be/
http://www.cegesoma.be/cms/catalogues_nl.php
https://www.journalbelgianhistory.be/nl

