
Vlaanderen in hogere versnelling 
om audiovisueel erfgoed te 
redden

Veerle Vandenbroucke, VIAA

In Vlaanderen hebben we een schat aan audiovisueel 
materiaal, dat door veroudering dreigt verloren te gaan. 
Het is dus hoog tijd dat we dit materiaal op een syste-
matische maar ook op een duurzame wijze bewaren voor 
deze en de volgende generaties. Vanuit deze eenvoudige 
vaststelling en dringende noodzaak ontstond het Vlaams 
Instituut voor Archivering (VIAA).

Het verhaal van het VIAA 

begon eind 2012: op voor-

stel van de Vlaamse minis-

ters Ingrid Lieten (Media 

en Innovatie) en Joke 

Schauvliege (Cultuur) maakte 

de Vlaamse regering midde-

len vrij voor de opstart van 

een “Vlaams Instituut voor de 

Archivering en de ontsluiting 

van het Audiovisueel erfgoed”. 

Alles samen gaat het om 11,8 

miljoen euro waarvan 4,2 mil-

joen voor de digitalisering, 4 

miljoen voor investeringen en 

3,6 miljoen voor de werking. 

Met deze middelen gaat het 

VIAA samen met media- en 

erfgoedorganisaties een ambi-

tieus project realiseren dat uit 

drie delen bestaat: digitalise-

ren, archiveren en interactie.

DIGITALISEREN
EEN SCHAT AAN 

ARCHIEFMATERIAAL

Ontzettend veel film-, audio- 

en videomateriaal, docu-

menten, foto’s en boeken 

zijn opgeslagen in Vlaamse 

archieven. Bij de openbare en 

commerciële omroepen, cultu-

rele instellingen, archieven en 

musea liggen videobanden 

die langzamerhand onlees-

baar worden. Om te vermij-

den dat het materiaal definitief 

verloren gaat, is digitalisering 

dring end nodig. Maar over 

hoeveel en welke dragers het 

precies ging, moest verder 

onderzocht worden. Daarom 

hebben PACKED vzw en 

FARO samen met het VIAA 

in februari 2013 een rond-

vraag gedaan bij de binnen 

het Cultureel-erfgoeddecreet 

erkende organisaties en de 

verschillende (regionale) 

omroepen, met als bedoeling 

een actueel beeld te krijgen 

van wat nog gedigitaliseerd 

moet worden en om te achter-

halen welke dragers en collec-

ties voorrang moeten krijgen.

Uit de cijfers blijkt dat bij de 

verschillende media- of erf-

goedinstellingen nog onge-

veer 500.000 uur aan materi-

aal wacht op digitalisering (en 

daar is nog niet de instroom 

van materiaal bijgerekend 

door een ‘aanzuigeaect’ van 

digitalisering). Enkele archie-

ven, waaronder de VRT, zijn 

reeds begonnen met digita-

lisering, anderen ontbrak het 

aan de middelen hiertoe.

> Zie infograph p. 21.

De aantallen in deze studie 

zijn uiteraard schattingen. 

Hoeveel uur opname effec-

tief op een tape staat, is niet 

altijd duidelijk. Voor sommige 

dragers is zelfs geen afspeel-

apparatuur meer voorhanden, 

waardoor dit ook moeilijk kan 

worden nagegaan. Toch wer-

den voor bepaalde dragers 

in deze studie onverwacht 

lage aantallen aangegeven, 

terwijl het nochtans ging om 

populaire formaten bij particu-

lieren. Waarschijnlijk hebben 

deze dragers onvoldoende 

hun weg gevonden naar de 

erfgoedinstellingen.

EERSTE DIGITALISATIEGOLF

Op basis van deze eerste 

inventaris en de input van 

een werkgroep met experten 

uit zowel de media- als erf-

goedsector besliste het VIAA 

om het audiovisuele materi-

aal gefaseerd te digitaliseren 

zowel wat betreft de dragers 

als de herkomst.

In oktober 2013 werd gestart 

met de massadigitalise-

ring van een beperkt aantal 

videoformaten (U-matic en 

Betacam SP) en audiofor-

en compact audio cassettes). 

Andere formaten kunnen in 

de toekomst volgen. Tijdens 

deze eerste fase werkte het 

VIAA hoofdzakelijk samen met 

omroepen en collectiebehe-

rende instellingen die gesub-

sidieerd worden binnen het 

Cultuureel-Erfgoeddecreet.

Het VIAA ging van start met 

een uitgebreide test, waarin 

alle processtappen, zowel de 

logistiek als het digitaliseren 

zelf, uitgebreid werden gecon-

troleerd. Zo kan het VIAA de 

constante traceerbaarheid 

van elke drager en een kwali-

tatief resultaat garanderen. De 

testfase zal eindigen met een 

pilootfase, waarin een beperkt 

aantal dragers het hele proces 

doorloopt. Vanaf januari 2014 

gaat het proces in de produc-

tiefase. Daarbinnen worden de 

volumes langzaam opgevoerd. 

Terwijl deze eerste golf loopt, 

zal de volgende golf al worden 

uitgedacht en voorbereid.

De media- en erfgoedorga-

nisaties die met het VIAA 

samenwerken, blijven eigenaar 

van hun materiaal. Het VIAA 

gaat het materiaal digitalise-

ren, en in ruil daarvoor krijgt 

het een licentie om de content 

toegankelijk te maken voor 

onderwijs, openbare bibliothe-

ken en onderzoeksinstellingen. 

Dit alles gebeurt in een kader 

waarbinnen de auteursrechten 

gerespecteerd worden.

HOE GAAT HET 

DIGITALISEREN IN ZIJN 

WERK?

Het VIAA voorziet een toolkit, 

bestaande uit dozen, barco-

destickers, een plug-and-play 

scansysteem en instructies, 

zodat de media- en erfgoe-

dorganisaties het materi-

aal vlot kunnen inpakken en 

registreren in een registratie-

database. Deze manier van 

werken heeft verschillende 

voordelen: de instellingen ken-

nen het best hun collectie, en 

door hun materiaal te regis-

treren kunnen ze volgen waar 

het zich precies bevindt in het 
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digitalisatieproces. Dit hele 

digitalisatieproces van het 

VIAA is end-to-end. Dit bete-

kent dat het materiaal vertrekt 

uit het archief van de cultu-

reel-erfgoedorganisatie of 

omroep, gedigitaliseerd wordt, 

en vervolgens terug naar dat 

archief gebracht wordt. Een 

extern digitaliseringsbedrijf 

haalt de dozen met de dragers 

op, digitaliseert de inhoud 

en levert de digitale bestan-

den aan het VIAA, dat deze 

bestanden veilig opslaat in 

zijn archiefsysteem. Vanaf dit 

moment kan de media- of erf-

goedorganisatie op gelijk welk 

moment deze digitale bestan-

den downloaden en eventu-

eel zelf een kopie bewaren. 

Maar dit hoeft niet: het VIAA 

bewaart drie kopieën op ver-

schillende plaatsen, die mini-

maal 15 km van elkaar ver-

wijderd zijn. Als één van de 

digitale archieven verwoest 

zou raken door een brand of 

natuurramp, zijn er nog altijd 

twee andere kopieën bewaard 

gebleven. De kwaliteit van alle 

kopieën wordt gegarandeerd 

door verschillende kwaliteits-

controles doorheen het hele 

digitaliserings- en archive-

ringsproces, dat aan interna-

tionale standaarden voldoet.

ARCHIVEREN
METADATA & UNIFIED 

THESAURUS

Bij de opstart van het VIAA 

werd steeds het belang van 

metadatering voor ontsluiting 

onderstreept. Uiteraard zal het 

VIAA initiatieven nemen om 

de door het VIAA opgeslagen 

content zo goed mogelijk te 

beschrijven, door het gebruik 

van bestaande metadata, of 

door de aanmaak van nieuwe 

annotering (automatisch 

of manueel, waar nodig) in 

samenwerking met de con-

tenteigenaars.

Dit zou allemaal een stuk 

makkelijker te realiseren zijn 

met een ‘Unified Thesaurus’. 

Binnen de Vlaamse media- en 

erfgoedsector is metadata en 

de uitwisseling daarvan tus-

sen bedrijven namelijk nog 

steeds een heet hangijzer. 

Een gemeenschappelijke the-

saurus zou een grote toege-

voegde waarde hebben voor 

de sector door begrippen 

(zoals eigennamen, plaatsen, 

gebeurtenissen, keywords,...) 

in hoge mate te harmonise-

ren. Daarom zet het VIAA de 

schouders onder dit brede ini-

tiatief van de media-, archief- 

en erfgoedsector. Samen met 

iMinds MIX en deze secto-

ren wordt nu een haalbaar-

heidsstudie gedaan om te 

onderzoeken of een ‘Unified 

Thesaurus’ in Vlaanderen 

mogelijk is. Daarbij worden 

natuurlijk eerst bestaande 

technologieën onder de loep 

genomen (zoals GTAA en 

SKOS, maar ook commerciële 

pakketten). 

De taal en labels die een archi-

varis gebruikt, zijn natuurlijk 

erg verschillend van hoe de 

gewone gebruikers archief-

materiaal willen opzoeken. 

Daarom is het de bedoeling 

dat de archiefbeelden op een 

slimme manier gelabeld wor-

den zodat iedere gebruiker 

gemakkelijk kan vinden wat 

hij nodig heeft.

DIGITAL BORN CONTENT

Terwijl we nog de audiovisuele 

content op analoge dragers 

aan het digitaliseren en anno-

teren zijn, ontstaan er alweer 

ontzettend veel nieuwe digi-

tal born bestanden die ook 

digitaal gearchiveerd moeten 

worden. Digital born bestan-

den zijn van bij hun ‘geboorte’ 

digitaal: bijvoorbeeld video’s 

of foto’s genomen met digi-

tale camera’s of televisiepro-

gramma’s, sociale media, web-

sites,… Ook dit moeten we 

allemaal duurzaam bewaren. 

Digital born materiaal biedt 

ons de mogelijkheid om dit 

materiaal te oogsten bij pro-

ductie, als we deze mogelijk-

heid tenminste nu grijpen en 

niet wachten tot de bestanden 

onleesbaar zijn en verloren 

gaan. Zo laten we het niet aan 

het toeval over welk materiaal 

er binnen tien jaar nog over-

blijft, maar zorgen we ervoor 

dat we binnen tien jaar, via een 

intelligent collectiebeleid, als-

nog de nodige keuzes kunnen 

maken over wat wel en niet 

bijgehouden wordt.

HOE VER STAAN WE NU AL?

Ondertussen telt het VIAA-

team 12 medewerkers, elk 

met een specifieke expertise 

die zal bijdragen tot het ver-

wezenlijken van het digitali-

seringsproject. Daarnaast kan 

het VIAA een beroep doen op 

binnenlandse expertise zoals 

PACKED vzw, FARO, Vlaamse 

Erfgoedbibliotheek… en op 

buitenlandse expertise zoals 

AVPreserve in New York.

Op 3 augustus 2013 heeft het 

VIAA vier grote aanbeste-

dingsdossiers gepubliceerd. 

Deze kwamen tot stand in 

overleg met de media- en erf-

goedsector. Met deze aan-

bestedingen ging het VIAA 

enerzijds op zoek naar de 

leveranciers die zullen instaan 

voor de digitalisering van zo’n 

200.000 dragers en anderzijds 

naar de hard- en software voor 

het duurzaam bewaren ervan. 

Eind september 2013 werden 

de eerste opdrachten gegund.

Vanaf half oktober 2013 

begonnen de media- en erf-

goedorganisaties met de 

registratie en het verpakken 

van de audiovisuele dragers, 

zodat de digitaliseringsbe-

drijven het materiaal konden 

ophalen om te digitaliseren. 

In 2013 nog worden de eerste 

hoeveelheden tapes gedigi-

taliseerd, met het oog op het 

op punt stellen van de kwali-

teit van de resultaten en het 

proces. Begin 2014 worden de 

volumes opgedreven.

INTERACTIE
INTERACTIE VERSUS 

ONTSLUITING

Het VIAA wil in eerste instantie 

het digitale erfgoed beschik-

baar maken voor onderwijsin-

stellingen, openbare bibliothe-

ken en onderzoeksinstellingen. 

Zo krijgt ook het grote publiek 

toegang tot dit collectieve 

geheugen. Uiteraard gebeurt 

dit op basis van afspraken 

met onze partners en wordt 

er rekening gehouden met 

auteursrechten.

Het VIAA kiest er uitdrukke-

lijk voor om de term ‘inter-

actie’ te gebruiken in plaats 

van ‘ontsluiting’. ‘Interactie’ 

gaat verder dan ‘ontsluiting’. 

‘Ontsluiting’ vertrekt van het 

aanbod, voorziet en toont 

het, in de hoop dat de men-

sen hun weg ernaar vinden. 

Bij ‘interactie’ vertrekt men 

juist van de behoeftes van 

de doelgroepen. Het aanbod 

VIAA DIGITALISEERT BELGISCHE KRANTEN UIT WOI

Met dit project gaat het VIAA naast audiovisueel erfgoed ook 

papieren erfgoed duurzaam bewaren en digitaal toegankelijk 

maken. Een grootschalige digitalisering van kranten uit de periode 

‘14-’18 wordt zo gerealiseerd. Door de herdenking van de Eerste 

Wereldoorlog is er een hernieuwde belangstelling voor nieuws-

bladen en kranten uit deze periode. Het is een tijd waarin ‘het 

nieuws’ vooral nog op papier wordt verspreid, en deze publica-

ties vormen dus een zeer belangrijke bron voor de geschiedenis 

van het leven in België tijdens deze oorlogsperiode. Het is een 

kwetsbare bron, vanwege de vaak slechte papierkwaliteit waarop 

de bladen gedrukt werden. Digitalisering is noodzakelijk om de 

inhoud van deze documenten voor de toekomst te bewaren. Het 

project is gegroeid uit een samenwerking tussen het VIAA, de 

Vlaamse Erfgoedbibliotheek, FARO en PACKED vzw. Er zullen col-

lecties gedigitaliseerd worden van de Erfgoedbibliotheek Hendrik 

Conscience, de Universiteitsbibliotheken van Gent en Leuven, de 

Provinciale Bibliotheek Limburg, de archiefinstellingen ADVN, 

Amsab, AMVB, KADOC en het Liberaal Archief, en het Memorial 

Museum Passchendaele 1917. Op vraag van het VIAA voert de 

Vlaamse Erfgoedbibliotheek de eerste, inventariserende fase uit. 

Bij de tien deelnemende bewaarinstellingen worden periodieke 

publicaties uit ‘14-’18 geïnventariseerd.
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moet volledig afgestemd wor-

den op de noden van de doel-

groep. Dit is een vraaggedre-

ven aanbod. Het VIAA kiest 

daar resoluut voor, en begint 

dus met de juiste vragen te 

stellen. Wat willen de gebrui-

kers? Hoe willen ze het aan-

bod gebruiken? Wat zijn hun 

doelstellingen? En hoe kunnen 

wij hen helpen die te realise-

ren? Daarom organiseert het 

VIAA eerst brainstorms met 

de doelgroepen. Tijdens deze 

‘co-creation sessies’ (i.s.m. 

iLab.o van iMinds) kunnen de 

doelgroepen meedenken en 

mee vorm geven aan het plat-

form van het VIAA, zodat ze 

het later ook met plezier zul-

len gebruiken. Daarom werden 

in oktober 2013 co-creation 

sessies voor het onderwijs en 

openbare bibliotheken geor-

ganiseerd.

ONDERWIJS

Het gebruik van nieuwe tech-

nologieën brengt nieuwe uit-

dagingen mee. Tablets en digi-

borden vinden gestaag hun 

ingang, er worden bordboe-

ken en applicaties gemaakt. 

Deze trend lijkt onomkeerbaar. 

Het VIAA wil het onderwijs 

de tools geven om materiaal 

te vinden voor gebruik in de 

klas, niet alleen als illustra-

tie, maar ook om studenten 

mediawijzer te maken en hen 

te leren creatief aan de slag te 

gaan met de media. Vroeger 

schreven de leerlingen een 

verhandeling over WO I, nu 

maken ze bijvoorbeeld een 

collage, tentoonstelling of een 

filmpje. Daarom wil het VIAA 

ook nieuwe didactische tools 

bieden. Het specifieke por-

taal voor het onderwijs dat 

het VIAA wil ontwikkelen zal 

zowel leerkrachten als leerlin-

gen heel wat mogelijkheden 

bieden.

BIBLIOTHEKEN

Er zal ook een portaal voor 

openbare bibliotheken wor-

den ontwikkeld, en daarvoor 

werden co-creation sessies 

met de medewerkers van 

bibliotheken georganiseerd. 

Welke vorm het portaal krijgt 

en hoe het werkt, werd mee 

bepaald door de mensen die 

de werking van de biblio-

theek maar al te goed ken-

nen. Op het VIAA-platform 

zal een bibliotheekbezoeker 

bijvoorbeeld zijn tante kunnen 

Als één van de digitale archieven verwoest zou raken door een brand of 

natuurramp, zijn er nog altijd twee andere kopieën bewaard gebleven.

Foto: © DRs Kulturarvsprojekt.

DIGITALE OVERHEIDSINFORMATIE

EWciëntieverhoging, kostenbeheersing en optimalisatie van 

de dienstverlening leiden zowel in de bedrijfswereld als bij de 

overheid naar een steeds verdere informatisering en digita-

lisering van informatie. Maar voor de overheid is een aantal 

bijkomende aspecten relevant: overheden hebben verplich-

tingen inzake openbaarheid van bestuur en verantwoording, 

waarbij bewaartermijnen van overheidsinformatie decennia 

lang kunnen zijn.

Burgers gaan zelf meer en meer op zoek naar informatie. Denk 

maar aan bouw- en milieuvergunningen, evaluaties van kinder-

dagverblijven door de Zorginspectie, informatie over onder-

wijs of de besluitvorming in de gemeenteraad. Alleen al in de 

stad Antwerpen werden via de website van het Stadsarchief 

in het eerste semester van dit jaar 18.279 consultaties van het 

digitale archief genoteerd.

De recent gewijzigde Europese richtlijn inzake hergebruik van 

overheidsinformatie spreekt bovendien van een ‘markt van 

overheidsinformatie’ en mikt erop om deze informatie ook 

economisch in te zetten. 1`

Het papieren archief volstaat dus al lang niet meer. Niet alleen 

wordt het een uitdaging om in kantoordocumenten, databa-

ses, websites of audio- en videomateriaal de juiste informa-

tie terug te vinden, ook moet de informatie zelf beschikbaar 

en leesbaar blijven. Bovendien moet, om juridische bewijs-

kracht te garanderen, de authenticiteit aangetoond worden, 

iets waarin onze wet- en regelgeving op het vlak van digitale 

informatie nog maar in beperkte mate voorziet.

Om tegemoet te komen aan de noden van de lokale besturen 

en de Vlaamse overheid, de bevoegdheid van de Vlaams minis-

ter van Binnenlandse Aangelegenheden en Bestuurszaken 

Geert Bourgeois, werd in de schoot van het VIAA het project 

Digitaal Archief Vlaanderen (DAV) opgestart. Het VIAA kreeg 

van de Vlaamse regering immers ook de opdracht om een 

oplossing voor digitale overheidsarchieven te onderzoeken. 

Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de Vlaamse over-

eDAVID, partners die in het verleden niet alleen investeerden 

in het opbouwen van expertise maar ook op vlak van infra-

structuur.

In het project DAV wordt nu onderzocht op welke manier deze 

investeringen in een dienstenmodel kunnen worden aange-

boden aan de andere instellingen uit de openbare sector. Zo 

hoopt het project enerzijds aan deze instellingen op een laag-

drempelige en kosteneWciënte manier het duurzaam archive-

ren van digitale informatie te kunnen aanbieden, en anderzijds 

via kwaliteitsgaranties te wegen op het juridisch statuut van 

de bewaarde documenten.

Het project consulteert in hoge mate de actoren op het terrein. 

Naast het aanbieden van digitale archiveringsdiensten wil het 

project ook een samenwerkingsstructuur opzetten archivaris-

sen en informatiebeheeders moet toelaten om hun impact op 

de eigen organisatie en ICT te vergroten.

Luc Truyens, VIAA/Digitaal Archief Vlaanderen 
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NICO VERPLANCKE, DIRECTEUR 

VAN HET VIAA, AAN HET WOORD.

Staat VIAA vooral voor digitalise-

ring of is er een ruimere opdracht?

VIAA staat voor een brood nodige 

inhaalbeweging op het vlak van 

digitalisering. Het is bijvoorbeeld 

echt vijf voor twaalf voor vele audio-

visuele dragers. Maar de oprichting 

van het VIAA houdt ook een belangrijke keuze in: we kiezen 

hier voor samenwerking en een gedeeld platform, eerder dan 

voor een systeem waarbij een veelheid aan partijen eigen tra-

jecten en systemen volledig zelf ontwikkelen. Het VIAA moet 

een basisplatform worden dat niet alleen de digitalisering van 

erfgoed aanpakt, maar ook de digitalisering van de sector in 

zijn geheel versnelt.

Hoe belangrijk is samenwerken voor het VIAA?

Het VIAA is opgezet vanuit de gedachte dat we door samen te 

werken én goedkoper én beter de dingen kunnen aanpakken. 

Ik denk dat dit gedachtegoed duidelijk in onze hele manier 

van werken terug te vinden is. We proberen zo open mogelijk 

te communiceren met al onze partners en met alle actoren. 

We nemen ook zoveel mogelijk bestaande expertise mee in 

het opstellen van bijvoorbeeld onze bestekken. En zonder een 

uitstekende samenwerking met archieven kunnen we trouwens 

niet digitaliseren en niet bewaren. We moeten ondersteunend, 

complementair en vraaggedreven werken, zoveel is zeker. Maar 

tegelijk is dat geen excuus voor een afwachtende of passieve 

houding: we moeten ook durven experimenteren en samen 

aan de kar trekken.

Waar wil je de accenten leggen? Wanneer zal je tevreden 

zijn?

Op korte termijn is er een immense hoeveelheid werk te ver-

richten om het VIAA werkelijkheid te maken. We hebben een 

zeer strakke planning en willen zowel op het vlak van digitali-

sering, van archivering als van interactie tegen begin 2014 al 

concrete realisaties voorleggen. Dat moet ook, want in maart 

2014 leveren we een nieuw strategisch plan op. Hierin willen 

we al verder kunnen bouwen op die realisaties, en op een groot 

aantal lopende samenwerkingen en projecten.

Op langere termijn moeten we onze diensten verder uitbou-

wen, zowel in de diepte als in de breedte. Daarbij willen we in 

dialoog bekijken waar de noden liggen en wat de wensen zijn 

van de verschillende betrokken sectoren. We denken bijvoor-

beeld concreet aan het uitbouwen van een uitwisselplatform 

voor digitale content, wat een extra impuls moet geven aan 

het gebruik van archiefmateriaal. 

We willen het VIAA ook een plaats geven in het Wintercircus, 

in het Waalse Krook-project in Gent dat een plaats moet wor-

den voor kruisbestuiving tussen mens, innovatie, technologie, 

ondernemerschap en archief. Dit moet ook weer voeding geven 

aan interessante samenwerkingen. Er zijn bijzonder veel boei-

ende mogelijkheden. Maar ik zal misschien pas tevreden zijn als 

we vaststellen dat we niet enkel meer ‘een probleem oplossen’ 

voor onze partners, maar voor hen ook een platform geworden 

zijn om nieuwe projecten te lanceren. HetVIAA draait in die zin 

dus niet enkel om bijbenen, maar eerder om een realiseren van 

een broodnodige versnelling op digitaal gebied.

opzoeken die ooit meedeed in 

Hoger Lager of achtergrondin-

formatie vinden over hoe men-

sen in Vlaanderen tijdens de 

Tweede Wereldoorlog leefden.

ONDERZOEKSINSTELLINGEN

Voor wetenschappers zal het 

VIAA een echte schatkamer 

zijn. Denk maar aan studies 

in politieke wetenschappen 

en geschiedenis die zullen 

beschikken over uitgebreide 

audiovisuele data uit verschil-

lende tijdsperiodes. Ze zullen 

in eerste instantie toegang 

hebben tot het VIAA-archief 

in wetenschappelijke biblio-

theken. Ook als technisch plat-

form voor onderzoek kan het 

VIAA zeker iets betekenen.

NIEUWE VORMEN VAN 

DIGITALE ONTSLUITING

Het VIAA kan een rol spe-

len in het ontwikkelen van 

nieuwe toepassingen voor 

de erfgoed-, media- en cul-

tuursector, die op de infra-

structuur van het VIAA wor-

den gebouwd of content uit 

verschillende bronnen samen 

brengt. Door archiefmate-

riaal met nieuwe technolo-

gieën te combineren, kunnen 

innovatieve toepassingen 

gerealiseerd worden. Een mooi 

voorbeeld uit het buitenland is 

de website wechoosethemoon.

org, van de JFK Presidential 

Library & Museum, die werd 

gecreëerd om de maanlan-

ding te herdenken. Op deze 

website konden bezoekers 

de reis van Apollo 11 in ‘real 

time’ volgen aan de hand van 

een reconstructie met een 

3D-model. Deze werd verrijkt 

met archiefmateriaal: 100 uur 

aan audiomateriaal en 400 

beelden uit het NASA archive 

en de JFK library. Dit project 

toont aan hoe nieuwe tech-

nologie archiefmateriaal tot 

leven kan brengen. Het VIAA 

zou in de toekomst ook met 

ondernemingen willen samen-

werken om nieuwe technolo-

gie en apps te testen en te 

bouwen, die relevant zijn voor 

de erfgoed, media- en cultuur-

sector en het brede publiek. 

> http://www.viaa.be

1 https://ec.europa.eu/digital-agenda/

en/legislative-measures
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