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Zorgen voor uw erfgoedcollectie: 
Vraag en antwoord

Hendrik Vandeginste en Tine Hermans

18 november 2020

Jullie vragen

• Hoe beslissen we wat we bewaren en wat niet?
• Hoe digitaliseren we onze collectie?
• Hoe archiveren we data?
• Hoe bewaren we oude kledij?
• Hoe bewaren we foto’s?
• Hoe bewaren we oude documenten?
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Wat is een collectieplan?

• = een document dat inzicht geeft

• ‘Een goed collectieplan is meer dan alleen een beschrijving van de 
collectie. Het geeft inzicht in wat de instelling met de collectie wil: 
visie, strategie, aanpak: waarom, voor wie, hoe…’

Wat is een collectieplan niet?

• Stenen tafels
• Het is een kader

• Een blok aan uw been, een zoveelste planlast
• Eenmaal klaar, enkel actualiseren --> distilleren van actieplannen, rapporten, 

jaarverslagen

• Is iets dat op zichzelf staat
• Best afgestemd met beleidsmatige cyclus (beleidsplan, BBC)

• 100 pagina’s waarmee je iemand kan doodslaan
• Less is more
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Stappenplan collectiebeleidsplan

• Stappenplan:
• (1) Doel
• (2) Beschrijving v/d collectie
• (3) Huidig collectieprofiel
• (4) Gebruikers & dienstverlening
• (5) Prioriteiten toekomstig collectiebeleid
• (6) Samenwerking met andere instellingen

• Het is een leidraad, geen bijbel: flexibele invulling.
• Voor fysieke/analoge en digitale collecties/digital born.

Minder is meer - 1
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Digitaliseren?
- Van analoog naar binair

- Tekst, beeld, audio, video
- Werkproces

- Voorbereiden, uitvoeren, controleren (kwaliteit)
- Registreren (metadata)

- Bestandnaam
- Beschrijvende metadata
- Technische metadata
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Waarom digitaliseren?
- Vervangingskopie

- Origineel vermindert van kwaliteit
- Origineel gaat verloren of niet in bezit

- Veiligheidskopie
- Manipulatie verminderen

- Raadpleging
- Betere toegankelijkheid
- doorzoekbaarheid

- Bewerken
- OCR (tekstherkenning), aanpassen (kleur, contrast…)

Wat digitaliseren?
- Relevantie

- Collectiebeleid
- raadpleegfrequentie

- Prioriteiten
- Kwetsbaarheid
- Tijdelijk beschikbaar

- Rechten 
- Wat mag worden gedigitaliseerd?
- Wat mag worden gepubliceerd?
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Digitaliseringsplan
- Waarom?

- Consensus en referentiedocument
- Projectplanning en opvolging

- Wat?
- Welke collecties?
- Hoe digitaliseren?

- Hoe?
- Werkproces

- Wie?
- Taken en verantwoordelijkheden

Kwaliteit beeld testen
- Testen op 
kleurechtheid, 
scherpte en 
kleurgradaties
- Delt.ae: web based
controle tool:
http://www.delt.ae
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Resolutie
- Uitgedrukt in PPI (liever niet DPI)
- Bepalend voor de bestandsgrootte

Resolutie berekenen
- Breedte gewenste afdruk x gewenste 

resolutie/ breedte origineel
- Voorbeeld dia op A4:

- 21 cm x 300 dpi/3,6 cm = 1750 ppi
- Voorbeeld poster op A4

- 21 cm x 300 dpi/70 cm = 90 ppi
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Resolutie
- Aanbevelingen resolutie?

- Beeld:
- Foto’s, documenten: 300 ppi
- Dia’s, negatieven: 1200 ppi
- Affiches: < 300 ppi

- tip: voor tekst: punt van de i moet 
herkenbaar zijn

- Video: 16/35mm-film: 2k/4K
- Audio: 48 KHz

Kleur en kleurdiepte
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Kleurdiepte
- Aantal bits gebruikt om een kleur te bepalen
- Bepaalt in grote mate de grootte van bestand

Dynamisch bereik (range)
- Bepaald door bitdiepte en compressie
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Kleurruimte
- Verschillende 

programma’s 
gebruiken 
andere 
kleurruimte 
(andere RGB)

Aanbevelingen kleur
- Kleurdiepte afhankelijk van origineel

- Kleur: 24 bits of meer (nabewerking 30 of 48 bits)

- Grijswaarden: 8 of 16 bit
- Zwartwit: 1 bit

- Kleurruimte
- Preserveringsdoeleinden: ECIRGB of 

AdobeRGB
- Raadpleging: sRGB
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Compressie
- Afhankelijk van bestandsformaat

- Lossless: geen informatieverlies (bv. LZW, 
ZIP)

- Lossy: artefacten, kleurverlies (JPEG)
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Bestandsformaten

Types naar functie
- Pre-processing

- Unprocessed, uncompressed
- Reproductiebestand (master)

- Hoogste vereiste kwaliteit, ongewijzigd
- Archiveringsbestand

- Open formaat, in eDepot
- Raadplegingsbestand

- Webvriendelijk formaat
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Aanbevelingen van formaten
- Open formaat

- Publiek beschikbaar, beheerd door non-profit-organisatie
- Geen patenten
- Voldoende gebruikers en software

- Beeld
- Baseline TIFF v6 uncompressed, JPEG2000

- Video
- Container: MXF, AVI, MOV; Codec: MJPEG2000

- Audio: WAV, AIFF, FLAC

Bestandsnamen
- Betekenisvol of betekenisloos

- Kans op fouten
- Arbeidsintensief
- Betere alternatieven voor informatieopslag

- Basisregels:
- Simpel houden: max. 3 elementen
- Enkel letters, hoofdletters, cijfer en _; dus geen spaties!
- Punt enkel goed voor extensie
- JJJJMMDD: vb. 14 oktober 2019 wordt 20191014
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Tekstformaten
- Tekencodering

- ‘Codetabel waarmee binaire code omgezet wordt naar tekens’
- ASCII: 7 en 8 bits
- Aanbeveling: UTF-8

- Tekstformaten 
- Basis: TXT, RTF
- Document: PDF (eventueel PDF/A), Word, ODF
- Tagged: XML, HTML
- Opmaak en inhoud: METS/ALTO

Kwaliteitscontrole
- Volledigheid

- Takenblad

- Kwaliteit
- Visuele controle
- Test targets, controle via Deltae

- Validatie
- Jhove: controle bestandsformaat, compressie,…
- VLC: controle video-eigenschappen, codecs,…
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Registreren
- Collectie vindbaar maken
- Collectie beheren
- Data hergebruiken
- Data uitwisselen
- Data publiceren

datastructuurstandaarden
- Beschrijvingselementen vastgelegd in schema

- Generiek: Dublin Core
- Collecties: Cometa
- Archieven: EAD, ISAD (G)
- Personen: ISAAR (CPF)
- Locaties: KLM, WGS84
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Metadata schema Dublin Core

Data value standaarden
- Welke waarden binnen een beschrijvings-

element kunnen gebruikt worden vastgelegd
- Generiek: Wikipedia
- personen: ULAN, RKDArtist, ODIS, VIAF
- Concepten: AAT, Iconclass, LCSH, Plan 

Hoffman-Krayer, herwerkte THB (Catteeuw)
- Locaties: TGN, Geonames, ISO 3166 CRAB
- Talen: ISO 639-x
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Opslag

Bewaarstrategie
- Missie: doelstellingen van de organisatie
- Middelen: financieel en infrastructureel
- Mensen: expertise, verantwoordelijkheden
- Methoden: adequate procedures
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Bewaarstrategie in praktijk
- Niets doen
- Afdrukken
- Bewaren technologie
- Documenteren
- Verspreiden (meerdere exemplaren)
- Regelmatig controleren
- Migratie (overzetten)
- Emulatie (nabootsen)

Opslag
- Offline

- Goedkoop
- Kwetsbaar
- Eigen beheer
- Beperkte beschikbaarheid

- Online
- Kwaliteit heeft prijs
- Controle wordt uit handen gegeven
- Betere beschikbaarheid
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Opslag: offline: CD, DVD
- Pro

- Goedkoop
- Compact

- Contra
- Zeer kwetsbaar
- Verouderde technologie
- Beperkte capaciteit

Opslag: offline: SSD (SLC FLASH)
- Pro

- Robuuster dan HD
- Eenvoudig in gebruik

- Contra
- Geen netwerk
- Beperkt aantal schrijfacties
- Relatief duur
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Opslag: offline: USB FLASH (MLC)
- Pro

- Goedkoop 
- Compact

- Contra
- Beperkte capaciteit
- Kwetsbaarder dan SLC

Opslag: offline: externe harde schijf
- Pro

- Goedkoop 
- Eenvoudig in gebruik

- Contra
- Kwetsbaar 
- Geen netwerk
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Opslag: offline: NAS
- Pro

- Veiliger met RAID-X
- Netwerk 

- Contra
- Duurder 
- Minder eenvoudig

Opslag: online: cloud service
- Pro

- Goedkoop/gratis
- Eenvoudig
- Integratie in besturingssysteem

- Contra
- Beperkte capaciteit
- Beperkte aansprakelijkheid

- Voorbeelden
- Google drive, Amazon Cloud, Box, Dropbox, iCould, SugaSync, 

Skydrive
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Opslag: online: cloud storage
- Pro

- Relatief veilig
- Toegevoegde services

- Contra
- kostprijs

- Voorbeelden
- Amazon Simple Storage web service (S3), Windows Azure, 

Google Cloud Storage, Nomadesk (B), Amplidata (B), ISP 
(inbegrepen in abonnement)

Opslag: online: data center
- Pro

- Zeerveilig
- Hoog service level

- Contra
- Kostprijs
- Complexe formules 

en contracten
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Backup strategie
- Courante, kwalitatieve dragers
- 3 kopieën, waarvan 1 op externe locatie
- Rekening houden met groei
- Verschillende technologieën
- Documenteer procedure
- Controleer en test (vb. checksums)
- Hou rekening met relevantie 

Prioriteit backup
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Abonnement Histories 
Magazine/Bladwijzer
- http://www.heemkunde-

vlaanderen.be/bladwijzer/
- Gratis!
- http://www.heemkunde-

vlaanderen.be/images/Bladwijzer_2016_april_volledig_klein_mailsarchiveren.pdf
- http://www.heemkunde-

vlaanderen.be/images/Bladwijzer_december_2015_checksums.pdf
- http://www.heemkunde-vlaanderen.be/images/Bladwijzer_2015_13_digitale_beelden.pdf
- http://www.heemkunde-vlaanderen.be/images/Bladwijzer_2014_1_archiefbank.pdf
- http://www.heemkunde-vlaanderen.be/images/BLADWIJZER-dec-2013_fotocollecties.pdf

• Vragen?

• Nu of later: info@historiesvzw.be of 
hendrik.vandeginste@historiesvzw.be

• 015/800 637

• Zelf zoeken: www.historiesvzw.be
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Hoe bewaart u textiel, papier of 
foto’s?

De 10 oorzaken van schade

• Brand
• Water
• Dieven en vandalen
• Fysische krachten
• Informatieverlies

• Verkeerde temperatuur
• Verkeerde relatieve 

vochtigheid
• Insecten en schimmels
• Licht en straling
• Verontreinigingen

Meer informatie? www.erfgoedwijzer.be/de-tien-schadefactoren
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4 basistips voor een goede bewaring

1. Bewaar donker en stofvrij
2. Bewaar vochtvrij en koel
3. Hanteer voorzichtig en niet onnodig
4. Controleer en onderhoud

Tip 1: Donker en stofvrij bewaren

Hoe?
• Indien nodig: afstoffen met de 

museumstofzuiger, zachte (maquillage)borstels, 
microvezeldoeken

• Verpakking (zuurvrij/katoen/PAT-geteste 
doorzichtige fotohoesjes) of gesloten kasten

• Gordijnen of zonwering + licht uitdoen
• Tentoonstellen? Opletten met lichtgevoelige 

kleuren. Ontleen een lichtmeter: uv-arme of 
LED-verlichting, 50-250 lux en beperken in tijd.
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Tip 2: Vochtvrij en liefst koel bewaren

Hoe?
• Meet het binnenklimaat met een datalogger.

• Bewaar het erfgoed in een andere ruimte 
(bv. niet in vochtige kelder, niet op hete zolder, noordelijk 
gelegen, weinig ramen of zonwering, container …)

• Zet niets op de grond of tegen een buitenmuur.
• Verwarm dus niet op menselijk comfortniveau. 

Een koele temperatuur verlengt de levensduur, vooral bij 
foto’s! Het voorkomt ook een te lage vochtigheid.

• Toch een vochtprobleem? Vraag advies.

Tip 3: Vermijd onnodig en onoordeelkundig 
hanteren
Hoe?
• Geef alles een vaste plek, stapel niet teveel
• Goede inventaris, met correcte standplaats
• Was uw handen of draag katoenen/nitril 

handschoenen
• Verplaats zoveel mogelijk met behulp van de doos 

of kapstok
• Wees voorzichtig
• Digitaliseer vaak geraadpleegde documenten/foto’s
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Tip 4: Periodieke controle en onderhoud van 
de ruimte
Hoe?
• Bijvoorbeeld jaarlijks, samen met het nazicht van de inventaris
• Let op: 

• Schade: scheurtjes, gaatjes, vouwen, vlekken, verkleuring, …
• Sporen van insecten of schimmels in de ruimte en tussen de objecten: boormeel, 

dode insecten, cocons, pluisvorming, ‘afgrazing’ of gaatjes

• Nazicht van de branddetectoren en brandblussers, eventuele andere 
technieken

• Regelmatig onderhoud van de ruimte: stofzuigen of met een vochtige dweil 
kuisen.

• Spreek af wie en wanneer!

UITLEENDIENST ERFGOED

Uitleenpunten
Antwerpen, Brugge, Dilbeek, 
Genk, Herentals, Kortrijk, 
Leuven, Oosterzele, Sint-
Niklaas, Sint-Truiden

Beschikbaarheid en reserveren
www.uitleendiensterfgoed.be
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Meer lezen over dit onderwerp 
of over een ander aspect van 
erfgoedwerking? 

Steek 24/7 uw licht op bij 
FARO’s online kennisplatform.

U vindt er:

 Handige stappenplannen
 Heldere voorbeelden
 Praktische tools
 Pasklare tips
 En tonnen inspiratie

http://erfgoedwijzer.be

Meer informatie?

• https://faro.be/kennis/materialen/textiel
• https://faro.be/kennis/materialen/archief-en-documentatiecollecties
• https://faro.be/kennis/materialen/fotografisch-materiaal

Tine Hermans
Adviseur behoud en beheer
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw
tine.hermans@faro.be
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