
Ook statisch archief kan na digitalisering de vuilnisbak in. 1

Gooi dat 19e-eeuwse 
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Tot op heden past men vervanging of substitutie na digitalisering meestal enkel toe binnen 
een administratieve context. De vervanging gebeurt tijdens of kort na gebruik van de docu-
menten binnen het werkproces, bij de archiefvormer zelf. We digitaliseren echter ook al jaren 
het wat oudere statisch archief dat in onze archiefdepots zit. Waarom vernietigen we dit ook 
niet na digitalisering?

SUBSTITUTIE
Vervanging of substitutie is de praktijk 
om de ene kopie te vervangen door een 
andere. Hoewel men het tegenwoordig 
meestal heeft over substitutie na digi-
talisering kan men de term evengoed 
gebruiken als men een kopie maakt door 
bijvoorbeeld documenten over te schrij-
ven of te typen, ze op microfilm te zet-
ten en zo meer. Binnen de context van 
dit artikel beperken we ons tot substitu-
tie na digitalisering. De praktijk waarbij 
een digitale kopie een analogie kopie ver-
vangt. De analoge kopie gaat vervolgens 
de vuilbak in.

Sinds 2009 past men substitutie na digi-
talisering toe bij de stad Antwerpen. Dit 
past binnen een beleid van ‘digitaal wer-
ken’ zoals uitgewerkt in het kader van de 
centralisatie en reorganisatie van de ste-
delijke administratie eind jaren 2000. Het 
stadsarchief Antwerpen (felixArchief) 
heeft hierbij een actieve rol en onder-
steunt de administratie bij het opzetten 
van digitaliseringsprocessen. Tegelijk 
zorgt ze voor een soort certificering 
van de substitutie. Aan de hand van een 
checklist gaan we na of de digitalisering 
een betrouwbare digitale kopie aflevert 
en of deze digitale kopie verder goed 
wordt beheerd en zo nodig digitaal gear-
chiveerd. Op basis hiervan geeft de stads-
archivaris al dan niet haar goedkeuring 
om de analoge kopieën door hun digitale 
kopie te vervangen.

Met de goedkeuring van de stadsarchi-
varis conformeren we ons aan de opvat-
ting van het Rijksarchief dat substitutie 
een vernietiging van archiefdocumenten 
impliceert. Conform de archiefwet is dan 

een goedkeuring van de algemene rijks-
archivaris of diens gemachtigde vereist. 
Als gemachtigde kan de stadsarchivaris 
voor Antwerpen deze goedkeuring geven. 
Zelf zijn wij echter van mening dat sub-
stitutie geen vernietiging impliceert. Het 
document op zich blijft immers behouden 
in digitale vorm. Enkel de analoge drager 
wordt vernietigd. Wij zien de goedkeuring 
van de substitutie door de stadsarchiva-
ris eerder als een controle, een manier 
om erop toe te zien dat de digitalisering 
voldoende kwaliteitsvol is — lees er gaat 
geen essentiële informatie verloren — en 
het verdere beheer en de archivering van 
de digitale kopieën goed geregeld is.

Een expliciete goedkeuring achten we 
enkel nodig als men retroactief, nadat 
het dossier is afgehandeld, digitaliseert. 
Bij een proactieve digitalisering is geen 
expliciete goedkeuring nodig. Omdat 
men het analoge document voorafgaan-
delijk aan de behandeling digitaliseert is 
het de digitale kopie die men binnen het 
werkproces gebruikt. Hierdoor ondergaat 
de digitale kopie een impliciete kwaliteits-
controle. Eventuele gebreken aan de digi-
tale kopie (onleesbaar, onvolledig, …) zul-
len bij behandeling blijken en zo nodig 
kunnen worden hersteld. Tegelijk verwerft 
de digitale kopie de status van authen-
tiek archiefdocument omdat de digitale 
en niet de analoge kopie tijdens het werk-
proces is gebruikt.

WAAROM gEEN STATISCH 
ARCHIEF VERVANgEN?
Voorlopig zien we dat men substitutie 
quasi uitsluitend binnen een administra-
tieve context, in de dynamische of semi-
dynamische fase van het archief, toepast. 

Meestal bevinden de documenten zich 
nog bij de archiefvormer op de admini-
stratie. Het is daar dat men de analoge 
versies digitaliseert en vernietigt. Het 
bij binnenkomst scannen van papie-
ren en deze nadien weggooien is meer 
en meer een gangbare administratieve 
praktijk (proactieve digitalisering, zie 
hiervoor). Om plaats te maken, omwille 
van gebruiksgemak, om minder afhanke-
lijk te zijn van de fysieke locatie van het 
dossier of om nog andere redenen gaat 
men steeds meer papieren dossiers ook 
retroactief digitaliseren.

Waarom echter substitutie na digitalise-
ring enkel toepassen in een administra-
tieve context voor archief in dynamische 
of semi-dynamische fase? Waarom niet 
ook voor het statische archief dat al in 
onze archiefdepots zit? Waarom niet voor 
de collecties die we reeds in ons bezit 
hebben? Is het feit dat ze oud zijn een 
voldoende reden om geen substitutie te 
overwegen?

uiteindelijk investeren we de laatste 
decennia veel geld en middelen in het 
digitaliseren van bestaande collecties, 
foto’s, affiches, plannen, dossiers, .... Het 
digitaliseren op zich kost meestal han-
denvol geld. Ook het beheren van het 
gedigitaliseerde materiaal is niet altijd 
een sinecure en zeker niet gratis. Denk 
maar aan de cd’s en dvd’s die wel eens 
achteraan in een kast belanden zonder 
dat er verder nog iets mee wordt gedaan.

We investeren in het bewaren en beheren 
van de digitale kopieën en tegelijk steken 
we verder geld in het bewaren en behe-
ren van het analoge origineel. Dat is niet 
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“ WE INVESTEREN IN 
HET BEWAREN EN 
BEHEREN VAN DE 
DIGITALE KOpIEëN EN 
TEGELIJK STEKEN WE 
VERDER GELD IN HET 
BEWAREN EN BEHE-
REN VAN HET ANA-
LOGE ORIGINEEL. DAT 
IS NIET EffICIëNT.

efficiënt. Dat is tweemaal geld uitgeven 
voor hetzelfde. uitgangspunt van een effi-
ciënt beheer is juist om die ene unieke 
kopie zodanig te bewaren dat ze op lange 
termijn zo mogelijk tot het einde der 
dagen, raadpleegbaar en interpreteer-
baar blijft. Meerdere kopieën bewaren is 
niet efficiënt. Het vernietigen van dubbels 
is een gangbare praktijk in de archiefsec-
tor. Waarom dit principe niet toepassen 
na digitalisering? Digitaliseren impliceert 
immers het creëren van een kopie, van 
een dubbel exemplaar. Waarom dan ana-
loge kopieën na digitalisering nog langer 
bewaren?

DAT OUD PAPIER MAg WEg!
Als we een goede digitale kopie hebben 
gemaakt die alle essentiële elementen 
van het document bevat dan is er vanuit 
archivistisch standpunt geen reden meer 
om de analoge kopie nog langer bij te 
houden. Immers als archivaris gaat het 
ons om het document en niet om de dra-
ger waarop het toevallig is vastgelegd. 
De drager op zich heeft archieftechnisch 
gezien geen waarde of het moest zijn dat 
bepaalde informatie, essentieel om het 
document correct te kunnen interprete-
ren, onlosmakelijk verbonden is met de 
drager. Ik ken zo direct geen goed voor-
beeld hiervan.

Een goede digitale kopie die alle essen-
tiële elementen — tekstuele informatie, 
grafische informatie, andere relevante 
informatie … — bevat impliceert wel een 
vorm van kwaliteitscontrole. Een controle 
die maakt dat we er op kunnen vertrou-
wen dat bijvoorbeeld de scan of scans 
voldoende leesbaar zijn, dat de kleur cor-
rect wordt weergeven als dit belangrijk is, 

dat grafieken, tekeningen en foto’s in het 
document waar van belang voldoende 
gedetailleerd zijn om ze correct te kun-
nen interpreteren, …. Een controle die 
maakt dat we er op kunnen vertrouwen 
dat de digitale kopie volledig is, dat er 
geen pagina’s of delen van pagina’s ont-
breken. Bij retroactieve digitalisering zal 
je een dergelijke kwaliteitscontrole expli-
ciet moeten organiseren. Bij proactieve 
digitalisering is dit zoals hiervoor aange-
geven normaal gezien niet nodig. Wel is 
het raadzaam om papieren versies niet 
direct na digitalisering maar bijvoorbeeld 
pas na een maand weg te gooien. Mocht 
bij gebruik blijken dat er iets mis is met de 
digitale kopie kan je zo nodig de papieren 
versie herscannen.

De drager is vanuit archieftechnisch 
standpunt niet belangrijk. Het gaat ons 
om de informatie, om het document 
dat op de drager is vastgelegd. In digi-
tale omgeving hebben we ondertussen 
begrepen dat de drager maar een tijde-
lijk medium is om informatie op te bewa-
ren en door te geven. Voor klassieke ana-
loge dragers zoals papier is dit begrip er 
veel minder. De drager en de informatie 
die er op is vastgelegd beziet men nog 
(te) vaak — bewust of onbewust — als 
een eenheid. Als we spreken over con-
servatie dan focussen we spontaan op de 
bewaring van de drager. Wat zijn de beste 
omstandigheden om papier te bewaren? 
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Welke temperatuur? Welke vochtigheids-
graad? Hoe kunnen we verzuring tegen-
gaan? Nog onvoldoende stelt men zich de 
vraag hoe het document, de informatie 
kan worden bewaard. Te weinig wordt de 
optie van substitutie overwogen.

Enkel wanneer de drager moeilijk te bewa-
ren is, desintegreert of vergaat grijpt men 
naar digitalisering als middel om een ver-
der verlies van informatie tegen te gaan, 
als middel om het document te vrijwa-
ren. Denk maar aan initiatieven zoals het 
Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) 
waarbij men op grote schaal bedreigd 
audiovisueel materiaal digitaliseert. 
Tegelijk zie je dat voor VIAA en zijn part-
ners de vraag of de analoge dragers na 
digitalisering al dan niet mogen worden 
vernietigd nog open staat. Als je ziet dat 
veel van deze dragers gedoemd zijn om 
te desintegreren, dat apparatuur om ze 
af te spelen almaar zeldzamer wordt, dat 
we in veel gevallen beeld- of geluidskwali-
teit niet meer beter gaan krijgen, kan men 
zich afvragen waarom men überhaupt 
zou overwegen om de analoge drager na 
digitalisering nog verder te bewaren. Wat 
mij betreft kunnen dergelijke videoban-
den na digitalisering zonder pardon de 
vuilbak in. Ik zie de meerwaarde niet om 
ze dan nog langer te bewaren.

De gevallen waarbij de drager onontbeer-
lijk is om het document correct te kun-
nen interpreteren zijn zeer beperkt zo niet 
onbestaande. In uitzonderlijke gevallen 
zal misschien de aandruk van een pot-
lood of pen, de plaatsing van de passer-
punt of de aard van het gebruikte materi-
aal informatie kunnen bevatten die nauw 
verbonden is met de drager. De vraag 
is dan nog of deze informatie op zich 
essentieel is voor een goed begrip van 
het document en zo ja, of deze informa-
tie niet mee kan worden gedigitaliseerd 
hetzij door een speciale scan hetzij door 
ze mee te nemen in de metadata.
Zo kan je je voorstellen dat bij twijfel 
over de datering van een document het 
materiaal kan helpen om tot een cor-
recte datering te komen. Eens de date-
ring van het materiaal onderzocht kan je 
de resultaten hiervan meenemen in de 
vorm van metadata en is het niet nodig 
om de drager zelf nog langer te bewaren. 
In een aantal gevallen is het waarschijn-
lijk simpeler en efficiënter om de drager 
zelf te bewaren maar anderzijds kan ik 

persoonlijk geen enkel voorbeeld beden-
ken waarbij het absoluut onmogelijk is om 
de informatie vervat in een analoge dra-
ger op een andere manier te bewaren dan 
door de drager zelf te bewaren.

Blijft de vraag waarom we dan het oudere 
archiefmateriaal dat we digitaliseren 
nadien niet weggooien of toch niet min-
stens de overweging maken. Er is geen 
objectieve reden te bedenken waarom 
een bouwplan uit een bouwaanvraag 
van 2010 na digitalisering wel de ver-
snipperaar in kan maar een gelijkaardig 
bouwplan uit 1890 niet. Is enkel de ouder-
dom van een stuk een voldoende reden 
om geen substitutie na digitalisering toe 
te passen? Volgens mij niet. Als aan de 
hiervoor vermelde voorwaarden is vol-
daan kan mijns inziens dat negentiende-
eeuwse bouwplan evengoed de papier-
container in na digitalisering.

Dat iets oud is en daarom moet worden 
bewaard is een overweging die binnen 
erfgoedcontext relevant kan zijn maar 
niet vanuit een zuiver archivistisch per-
spectief. Vanuit dat perspectief komt 
net zo goed een 14e-eeuws charter, een 
17e-eeuwse verkoopakte, een 19e-eeuws 
bouwplan als een 21e-eeuws personeels-
dossier in aanmerking voor vernietiging 
na digitalisering. Zolang het document 
op zich maar bewaard blijft. Of dit nu in 
perkamenten, papieren of digitale vorm 
is is archieftechnisch gezien niet van 
belang.

Dit wil niet zeggen dat je na digitalise-
ring de analoge kopie steeds moet ver-
nietigen. Er zijn andere dan zuiver archi-
vistische redenen te bedenken waarom 
ze toch het bewaren waard is. Ouderdom 
van het stuk is op zich echter geen argu-
ment om een analoge kopie na digitali-
sering te behouden. Als je geen andere 
argumenten hebt is substitutie absoluut 
een valabele optie, hoe oud de documen-
ten ook zijn.

EEN MUSEAlE AFWEgINg
Waarom houden we de analoge dra-
ger dan nog bij als we een goede digi-
tale kopie hebben? De enige valabele 
reden die ik me kan bedenken is dat de 
drager op zich erfgoedwaarde heeft. 
Dat het object als dusdanig kan wor-
den beschouwd als cultureel erfgoed. 
Het bepalen of een bepaald object een 

“ ER IS GEEN OBJEC-
TIEVE REDEN TE 
BEDENKEN WAAROM 
EEN BOUWpLAN UIT 
EEN BOUWAANVRAAG 
VAN 2010 NA DIGITALI-
SERING WEL DE VER-
SNIppERAAR IN KAN 
MAAR EEN GELIJKAAR-
DIG BOUWpLAN UIT 
1890 NIET.
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erfgoedwaarde heeft is mijn inziens geen 
archivistische maar een ‘museale’ afwe-
ging. Binnen de archivistiek kijken we 
ook naar de erfgoedwaarde maar dan 
enkel naar de mogelijke erfgoedwaarde 
van het document, van de informatie. 
De informatiedrager als object is geen 
onderwerp van een archivistische waar-
dering. Het evalueren of een object enige 
erfgoedwaarde heeft past eerder binnen 
een museale benadering.

Dit impliceert dat de archivaris die delen 
uit zijn collectie digitaliseert nadien een 
museale afweging zou moeten maken 
om te bepalen of het al dan niet zinvol 
is om de oorspronkelijke analoge dragers 
nog langer te bewaren. Hoe ga je echter 

bepalen of de drager als object erfgoed-
waarde hebben? Het maken van een 
museale afweging is niet het specialisme 
van de archivaris. Hij of zij zal hiervoor 
dus uit zijn of haar comfortzone moeten 
treden. Dit geldt trouwens evengoed voor 
de bibliothecaris of documentalist.

Eén zaak is alvast duidelijk. Hoewel het 
document in een archief vaak uniek is 
is de drager dat zelden. Zo bevat het 
felixarchief bijvoorbeeld duizenden 
plannen op blauwdruk uit de eerste helft 
van de 20e eeuw. Elk plan op zich bevat 
unieke informatie. De blauwdrukken zijn 
echter allen van hetzelfde materiaal. Zo 
zijn de notulen van de gemeenteraad tel-
kens uniek maar is het gebruikte papier en 

Willem Vanneste aan het werk met de versnipperaar tijdens Informatie aan Zee 2015.

de manier van inbinden vaak voor meer-
dere notulenbundels identiek. In die zin 
volstaat het bijhouden van voorbeeld-
exemplaren.

Daarnaast kan ik me voorstellen dat een 
bepaalde drager als ‘getuige’ van een 
bijzondere of belangrijke historische 
gebeurtenis, een historische persoonlijk-
heid, een bijzonder gebouw, … het bewa-
ren waard is of waard wordt geacht. Denk 
maar aan een oorspronkelijke getekende 
kopie van het vredesverdrag van Münster, 
de beeldopname van de landing op de 
maan, het oorspronkelijke bouwplan van 
het Atomium, het parochieregister waarin 
de begrafenis van Rubens staat geregis-
treerd ….
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Hoe pak je dit echter gestructureerd aan? 
Hoe ga je bepalen wat een relevant voor-
beeldexemplaar is? Hoe bepaal je of een 
object als ‘getuige’ van een bepaalde 
gebeurtenis het bewaren waard is? 
Inspiratie voor een gefundeerde en bear-
gumenteerde aanpak vind ik terug in de 
Nederlandse publicatie Op de museale 
weegschaal 2. Deze publicatie reikte een 
kader aan voor het waarderen van col-
lecties. In zes stappen helpt het je om een 
referentiekader uit te werken, criteria voor 
waardering te bepalen, hoe deze op een 
beargumenteerde wijze te scoren en op 
basis daarvan tot een besluit te komen. 
Het is gericht op de museumconservator 
maar is evengoed door de archivaris te 
gebruiken om de waarde van de drager 
als object te evalueren.

TOEKOMSTPlANNEN 
FElIxARCHIEF
Misschien geeft voorgaande de indruk dat 
we bij het felixArchief al effectief sub-
stitutie toepassen voor statisch archief. 
Dit is vooralsnog niet het geval. Dit arti-
kel vertolkt in de eerste plaats onze opi-
nie, onze visie ten aanzien van substitutie 
na digitalisering. Dit neemt niet weg dat 
we dit wel degelijk in de praktijk willen 
brengen. Afgelopen jaar is er intern op 
het felixArchief in ieder geval gediscussi-
eerd over het idee om substitutie na digi-
talisering ook toe te passen voor statisch 
archief uit ons depot. Ondertussen is er 
een consensus over het principe dat dit 
moet kunnen en in vele gevallen zelfs aan-
gewezen is.

Het idee om door digitalisering docu-
menten op dragers in verval te vrijwaren 
voor verder verval krijgt duidelijk priori-
teit. Het verst gevorderd zijn we daarin bij 
het digitaliseren van audiovisueel materi-
aal. Er zijn al substantiële delen van ons 
geluids- en videoarchief — o.a. binnen 
het kader van VIAA — gedigitaliseerd. In 
zoverre de kwaliteitscontrole van de digi-
tale kopieën gunstig is afgerond is het 
enkel nog wachten op een finale evaluatie 
om over te gaan tot vernietiging van de 
analoge dragers. Substitutie als preserve-
rende maatregel willen we niet enkel voor 
audiovisuele dragers toepassen maar 
evengoed voor papieren archief dat op 
termijn dreigt verloren te gaan. De kwa-
liteit van het papier is immers niet altijd 
even goed geweest. Zo zorgt verzuring er 

voor dat belangrijke delen van het archief 
dreigen te verkruimelen.

We willen ons echter niet beperken tot 
substitutie als preserverende maatregel. 
Conform voorgaand betoog zijn we er 
immers van overtuigd dat indien er een 
goede digitale kopie is de analoge dra-
ger in aanmerking komt voor vernietiging. 
Daarom is het onze intentie om in de toe-
komst bij elke digitalisering te evalueren 
of de analoge kopie naderhand weg kan. 
Daarbij moeten we enerzijds nagaan of 
de digitale kopie van voldoende kwaliteit 
is en anderzijds afwegen of de oorspron-
kelijke analoge drager als dusdanig geen 
erfgoedwaarde heeft. Voorlopig ont-
breekt echter nog een uitgewerkt waar-
deringsproces voor het maken van deze 
evaluaties. Dit gaan we in 2016 uitwerken.

Voor het evalueren van de digitalisering 
en de kwaliteit van de digitale kopie kun-
nen we voortbouwen op een expertise die 
we doorheen de jaren inzake digitalise-
ring hebben opgebouwd. Concreet kun-
nen we ons baseren op principes die ver-
vat liggen in onze checklist ‘vervanging 
na digitalisering’. Deze gebruiken we nu 
al voor substitutie van archief bij de ste-
delijke administratie.

In de praktijk zullen we aan de ene kant 
onze eigen interne digitaliseringsproces-
sen evalueren. Waar nodig moeten we ze 
bijsturen opdat ze voldoende kwaliteits-
volle kopieën afleveren die de analoge 
kopieën kunnen vervangen. Bij externe 
digitaliseringprojecten dienen we er op 
toe te zien dat de externe digitaliseerder 
voldoende kwaliteitsvolle kopieën aanle-
vert. Dit kunnen we doen door de digita-
liseerder voorafgaandelijk de nodige ver-
eisten op te leggen, bijvoorbeeld in het 
bestek bij een aanbesteding. Bij levering 
is het dan kwestie om aan de hand van 
een kwaliteitscontrole na te gaan of het 
geleverde materiaal voldoet aan de ver-
eisten. In de praktijk betekent dit in de 
regel een technische controle (bestands-
formaten, technische parameters, …) en 
enkele steekproefsgewijze controles om 
leesbaarheid en volledigheid van de digi-
tale kopieën te controleren.

Het evalueren van de potentiële erf-
goedwaarde van de analoge dragers is 
een ander paar mouwen. Hiervoor zullen 

“ ééN ZAAK IS ALVAST 
DuIDELIJK. HOEWEL 
HET DOCUMENT IN 
EEN ARCHIEF VAAK 
UNIEK IS IS DE DRAGER 
DAT ZELDEN.
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1 Dit artikel is gebaseerd op mijn presentatie “Dat 

oud papier mag weg!” en mijn 5 minuten gekte 

“Gooi dat 19e-eeuwse bouwplan maar weg!” op 

Informatie aan Zee 2015.

2 VERSLOOT, Anne (red.), Op de museale weeg-

schaal: collectiewaardering in zes stappen, 

Amersfoort, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 

mei 2013.

we ons op minder bekend terrein moe-
ten begeven. Gelukkig bestaan er publi-
caties zoals voornoemde publicatie Op 
de museale weegschaal. Het is de inten-
tie ons op deze publicatie te baseren en 
de daarin geformuleerde zes stappen te 
volgen voor het uitwerken van een waar-
deringsproces.

Tot slot is het vooral belangrijk een werk-
wijze uit te werken die werkbaar is. Een 
werkwijze die we relatief eenvoudig en 
zonder veel extra werklast kunnen toe-
passen. Het kan immers niet de bedoeling 
zijn dat het toepassen van substitutie na 
digitalisering een dusdanige extra werk-
last, en dus meerkost betekent dat het 
uiteindelijk geen meerwaarde oplevert.

CONClUSIE
Dat 19e-eeuwse bouwplan mag door de 
versnipperaar. Ouderdom van het docu-
ment is geen argument om substitutie of 
vervanging na digitalisering niet toe te 
passen. Ook bij digitalisering van statisch 
archief is de vernietiging van de analoge 
versie te overwegen. Als de digitale kopie 
alle essentiële elementen van het docu-
ment bevat en representeert heeft de 
analoge versie vanuit archivistisch stand-
punt, vanuit informatiestandpunt verder 
geen waarde meer. De drager nog lan-
ger bijhouden is dan zinloos of het moest 
zijn dat hij als dusdanig nog een erfgoed-
waarde heeft.

Wie naar aanleiding van dit artikel graag 

wil discussiëren over argumenten om 
na digitalisering al dan niet de analoge 
versie te vernietigen nodig ik graag uit 
om dit te doen via het Yammer-netwerk 
Informatiemanagement van de Vlaamse 
overheid. 
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