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CB 1.0 COLLECTIEBEHEER
een nieuw registratie-

programma voor 
natuurhistorische collecties

FRANS J.A. SLIEKER *

Zoals in veel musea, ontstond ook in het Natuurmuseum Rotterdam aan het eind van de jaren tachtig de
wens om de collectieregistratie te automatiseren. Het administreren van inventarisnummers, soortnamen,
vindplaatsen en andere gegevens in stockboeken en kaartsystemen was uit de tijd en leek inderdaad tot
het verleden te behoren. Het museum sloot zich aan bij een werkgroep van de sectie Natuurhistorische
Musea van de Nederlandse Museumvereniging die samen met bureau IMC het programma TINnhm 
ontwikkelde. Alhoewel een aantal regionale natuurhistorische musea nog steeds met TINnhm werkt, is
het gebruik ervan in het Natuurmuseum Rotterdam nooit echt van de grond gekomen. De gebruiks-
vriendelijkheid was matig, de eenvormigheid lastig bij zoveel verschillende deelcollecties, en met name
de uitwisseling van de geregistreerde gegevens bleek moeizaam te verlopen. Registratie met TINnhm
bleef beperkt tot het met de hand invullen van de zogenaamde Natuurhistorische Objectkaart (NHOK)
die de basis vormde van het programma. Daarin is nu verandering gekomen. Frans Slieker ontwikkelde
nieuwe software die rekening houdt met de - vaak specifieke wensen en eisen - van beheerders van 
verschillende deelcollecties.

* [F.J.A. Slieker is collectiebeheerder kreeftachtigen van het Natuurmuseum Rotterdam; e-mail fjas@soneramail.nl]

Rond 1998 besloot het Natuur-
museum Rotterdam in eigen huis
een opzet voor een nieuw regis-
tratieprogramma te maken. Een
dergelijke klus vereist niet alleen

programmeerkennis, maar ook
een helder inzicht in de opbouw
van collecties, systematiek en de
praktijk van het werken met
natuurhistorische collecties.

Inmiddels had ik, ten behoeve
van de museumcollectie
Crustacea, een registratiepro-
gramma ontwikkeld en hierin de
door mij beheerde collectie

VERSCHILLENDE INVOER- EN

KEUZESCHERMEN VAN CB 1.0
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schaaldieren ingevoerd. Dit pro-
gramma voldeed prima voor het
betreffende collectieonderdeel en
enkele, inmiddels nieuwsgierig
geworden, collega-beheerders
vroegen mij of het mogelijk zou
zijn het programma aan te passen
voor hun specifieke deelcollectie.
Als tweede begon Erwin Kompanje
met de invoer van de Rotterdamse
zoogdiercollectie. Enkele maanden
later meldde hij mij triomfantelijk
dat ook deze collectie geheel was
ingevoerd in het programma.
Vanaf dat moment ging het balletje
harder rollen en kon ik het pro-
gramma verder ontwikkelen en
aanpassen aan de wensen van de
diverse toekomstige gebruikers.

Variabele uniformiteit
Objecten binnen de verschillende
collecties hebben hun eigen ken-
merken, vaak gekoppeld aan een
specifieke terminologie. Een
‘zomerkleed/winterkleed’ keuze
mag dan bij de collectie vogels of
zoogdieren uiterst relevant zijn,
voor de beheerder van een herba-
rium is zulke informatie volslagen
overbodig. Door alle collecties

loopt uiteraard de rode draad van
Linnaeus’ binaire nomenclatuur,
althans door bijna alle collecties;
voor de collectie stenen en mine-
ralen moest een uitzondering wor-
den gemaakt. Kortom er moest
een min of meer variabele unifor-
miteit komen. Ik besloot een
twaalftal verschillende databases te
ontwikkelen, welke in een later
stadium eenvoudig tot één geheel
zouden kunnen worden gekop-
peld: stenen en mineralen, plan-
ten, lagere mariene ongewervel-
den, weekdieren, schaaldieren,
spinnen en verwanten, insecten,
vissen, amfibieën en reptielen,
vogels en zoogdieren. Tot slot een
‘educatieve’ database, waarin het
merendeel van bovenstaande groe-
pen en een vergaarbak 'miscella-
nea' vertegenwoordigd moest zijn
en welke moest gaan dienen als
basis voor een geautomatiseerde
uitleenregistratie. Omdat uitein-
delijk het merendeel van de col-
lectiebeheerders in het Natuur-
museum Rotterdam met deze soft-
ware zou gaan werken, werd het
programma door mij ‘CB’
(CollectieBeheer) gedoopt.

Zes gekoppelde databases
De in het programma gekozen
taal is Engels en iedere versie van
het programma bestaat uit een
zestal gekoppelde (relationele)
databases. Op de hoofdkaart wor-
den alle gegevens uit de verschil-
lende databases gekoppeld. Achter
deze hoofdkaart bevinden zich een
database met soortgegevens
(gekoppeld aan een database
hogere taxonomie), een database
met vindplaatsen (gekoppeld aan
een database topografische eenhe-
den) en een database literatuurre-
ferenties. De database topografi-
sche eenheden is voor de gebrui-
ker niet wijzigbaar en voor ieder
programma reeds vooringevuld.
De hogere taxonomische eenhe-
den (phylum, klasse, orde en
familie) van de betreffende groe-
pen zijn in iedere versie standaard
aanwezig, maar kunnen indien
gewenst worden aangepast.
Soorten, vindplaatsen en litera-
tuurgegevens kunnen door de
gebruiker worden gewijzigd, aan-
gevuld of verwijderd. In totaal
zijn er standaard méér dan
100.000 voornamelijk West-

ETIKETTEN EN LABELS DIE

CB 1.0 STANDAARD

UITPRINT:

(1) HERBARIUMETIKET,

(2) LABEL VOOR BALGEN,

SCHEDELS, BOTTEN ETC.,

(3-5) VERSCHILLENDE

FORMATEN ETIKETTEN

BESTEMD VOOR

DOOSJES EN BUISJES,

(6) SPELDLABEL VOOR

INSECTEN EN ANDERE

KLEINE GELEEDPOTIGEN

(ALLE ETIKETTEN 85% VAN

DE WARE GROOTTE ).
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Europese soorten, inclusief auteur
en jaar, in de twaalf versies opge-
nomen. De database stenen en
mineralen bevat zo’n 4000 ver-
schillende mineralen, inclusief
chemische formule. Het meren-
deel van de versies bevat tevens
meer dan 7000 Nederlandse vind-
plaatsen. Na invulling van kilome-
terhokken of Amersfoort-coördi-
naten kunnen binnen het pro-
gramma met een eenvoudige han-
deling Nederlandse verspreidings-
kaarten worden aangemaakt. Een
conversiemodule van kilometer-
hokken naar coördinaten en vice
versa is standaard ingebouwd. Alle
ingevoerde gegevens kunnen op
simpele wijze door de gebruiker
worden geëxporteerd naar een
DBF-bestand (Database File) voor
gebruik in spreadsheet-program-
ma’s zoals MS Excel. Vanaf ieder
scherm kan Nederlandstalige hulp-
informatie bij het invullen van de
velden en bij de navigatie worden
opgeroepen. Voor presentatiedoel-
einden of ander educatief gebruik
biedt de soortendatabase tot slot
nog de mogelijkheid naast de
namen ook een foto of andere
afbeelding op te slaan. 

Labels en etiketten
De basisversie van CB 1.0 biedt
de gebruiker voldoende rapportage
mogelijkheden. Er kunnen over-
zichten worden gemaakt in de
vorm van een ‘sample data sheet’.
Alle gegevens van het betreffende
monster worden hier, vergelijkbaar
met de vroegere natuurhistorische
objectkaart (NHOK), uitgeprint
op een A4 systeemkaart. Ook kan
er een collectieoverzicht op regis-
tratienummer (stockboek) of een
systematisch overzicht worden
bekeken en geprint. Een inge-
bouwde module registreert de uit-
leen van objecten en genereert uit-
leenformulieren. Er kunnen labels
en etiketten in verschillende aan-
tallen worden aangemaakt, in
grootte variërend van speldlabels
voor de insectencollectie tot labels
voor grote collectiedozen. Ook
kunnen er in grote of minder grote
aantallen stationslabels zonder
soortinformatie worden aange-
maakt teneinde (nog) niet gedeter-
mineerd materiaal van vindplaats-
gegevens te voorzien. Kopteksten
van labels en overzichten kunnen

door de gebruiker zelf worden aan-
gepast. Het programma kan door
derden met een basiswachtwoord
worden geopend, waarna er gege-
vens kunnen worden geraadpleegd
of geprint, maar niet gewijzigd.
Het overstijgende wachtwoord kan
door de gebruiker zelf op ieder
moment worden gewijzigd. 

Het programma draait onder
Windows 95/98 en NT. De mini-
mum systeem-eisen bestaan uit een
486/33Mhz machine met 8 Mb
Ram geheugen. Het aantal gege-
vens dat kan worden ingevoerd is
onbeperkt en wordt in principe
slechts gelimiteerd door de capaci-
teit van de harde schijf in de com-
puter. CB 1.0 biedt daarnaast
naast nog het grote voordeel dat
géén gebruik wordt gemaakt van
het ‘Windows’ geheugen. Alle
DLL-bestanden bevinden zich in
de eigen programmamap, waar-
door de snelheid van werken, in
vergelijking met de meeste andere
programma’s, aanzienlijk hoger is.

Tot slot wil ik iedereen die een
bijdrage heeft geleverd aan de tot-
standkoming van het programma
bedanken voor alle kritische kant-
tekeningen en waardevolle sugges-
ties, de museumdirectie voor het
in mij gestelde vertrouwen en ‘last
but not least’ Jaap van Leeuwen
voor de vormgeving van de hand-
leiding en het ontwerp van het
programmalogo.[]

De twaalf verschillende versies van
CB 1.0 zijn, inclusief gebruikers-
handleiding, afzonderlijk op CD
leverbaar en beschikbaar voor
gebruik bij deelcollecties in musea
of privé-collecties.Volledig geïnte-
greerde toepassingen, netwerkver-
sies en/of ander maatwerk behoren
ook tot de mogelijkheden. Voor
informatie kunt u contact opne-
men met Frans Slieker via het
Natuurmuseum Rotterdam of een
e-mail sturen naar fjas@sonera-
mail.nl. Warm aanbevolen. [red.]

TWEE UITDRAAI (RAPPORTAGE)

MOGELIJKHEDEN VAN

CB 1.0: LINKS EEN LIJST OP

REGISTRATIENUMMER-

VOLGORDE (STOCKLIJST),

RECHTS EEN LIJST OP

SYSTEMATISCHE VOLGORDE.


