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Op 30 april verzamelden 
een dertigtal deelnemers in 
het Congrescentrum LAMOT 
voor een studienamiddag over 
metadata-uitwisseling. Doel 
van de studiedag was onder-
zoeken hoe archiefinstellingen 
maatregelen kunnen nemen 
om hun wijze van beschrij-
ven of metadatabeheer zo te 
organiseren dat de metadata 
zo flexibel mogelijk kunnen 
worden gebruikt en uitgewis-
seld met andere organisaties 
om zo het eigen bereik te ver-
groten en snel in te spelen op 
nieuwe evoluties. Een verhaal 
van lastenboeken, persistent 
identifiers en, bovenal, stan-
daarden.

De inleidende presentatie 
werd verzorgd door karin van 
der heiden, samen met Ivo 
zandhuis één van de auteurs 
van het in 2014 verschenen 
artikel ‘Open Toegang tot 
archiefcollectie Nederland’. 
Wat haar betreft had de stu-
dienamiddag in plaats van 

“metadata-uitwisseling” veel 
beter de naam “open toegang” 
gekregen.

Open toegang betekent dat je 
24 uur per dag, 7 dagen per 
week, vanaf elke locatie en via 
elk mogelijk medium die ene 
bron — of misschien wel alle 
bronnen — kunt vinden, zien, 
lezen en delen. 

Volgens Karin wordt een open 
toegang voor archiefinstel-
lingen meer en meer nood-
zakelijk, omdat steeds meer 
archiefgebruikers hun infor-
matie verwachten te vinden 
op het web, omdat er meer 
en meer vraag is van portal-
projecten zoals Europeana 
om data te delen en omdat 
de overheid steeds meer aan-
stuurt op een open overheid.

Hoe kun je dit echter duur-
zaam en efficiënt organiseren? 
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IT-innovaties en evoluerende 
gebruikerseisen dwingen de 
archiefinstelling immers steeds 
weer om (dure) investeringen 
te doen in nieuwe presentatie-
tools en systeemaanpassingen. 
Karin legde uit dat hier op ter-
mijn veel kosten kunnen wor-
den bespaard door essentiële 
functies op te splitsen in ver-
schillende systemen.

Concreet betekent dit dat 
de archiefbeschrijvingen, de 
zoekfunctionaliteit en de 
online presentaties voor het 
publiek los van elkaar worden 
georganiseerd, zodat ze ook 
elk apart aangepast kunnen 
worden. Voorwaarde van deze 
modulaire architectuur is wel 
dat de verschillende systemen 
vlot met elkaar kunnen com-
municeren via standaarden.

Een dergelijke architectuur is 
echter niet zo makkelijk geble-
ken om te realiseren. Niet 
alleen zijn IT-leveranciers nog 
altijd geneigd om maatwerk te 
leveren voor één welbepaalde 
situatie, maar ook missen de 
archiefinstellingen nog vaak 
de technische expertise om 
duidelijk te communiceren 
met de leverancier.

cases 
Dit inleidende verhaal werd in 
drie cases verder geïllustreerd. 
Hoe in de praktijk omgaan 
met metadata-uitwisseling en 
open toegang? Wat zijn de 
voordelen en wat zijn de val-
kuilen?

De eerste case gaf een goed 
voorbeeld van de mogelijkhe-
den van het uitwisselen van 
archiefbeschrijvingen. Met 
APEx (Archives Portal Europe) 
lanceerde de Europese Unie 
een portal waarbij archief-
beschrijvingen op Europees 
niveau worden verzameld 
en doorzoekbaar gemaakt 
via één zoekscherm. (http://

www.apex-project.eu) Onder 
meer de beschrijvingen van 
het Rijksarchief zijn op deze 
manier reeds toegankelijk 
gemaakt.

sébastien soyez en annelies 
coenen (Rijksarchief), gaven 
een demonstratie van het por-
taal en de mogelijkheden voor 
invoer. Verschillende projec-
ten staan nog op stapel om 
de zoekfunctionaliteit te ver-
beteren. Een hardnekkig pro-
bleem is bijvoorbeeld dat de 
meeste info nu nog als vrije 
tekst is ingevoerd. Dit wil zeg-
gen dat een onderzoeker met 
de zoekterm “Brussel” velden 
met “Brussels” of “Bruxelles” 
niet zal vinden. 
 
Elke archiefinstelling kan haar 
data internationaal doorzoek-
baar maken via APEx. Enige 
voorwaarde is dat de data 
moeten aangeleverd worden 
in valide EAD-XML.

Dat deze voorwaarde van 
valide EAD echter geen evi-
dentie is, bleek uit de tweede 
case van de namiddag, waarin 
tim veken (NIOD) en veerle 
van den daelen (Cegesoma) 
hun bevindingen deelden 
over het EHRI-project. EHRI 
(http://www.ehri-project.eu/) 
is een Europees project dat 
van start ging in 2010 en dit 
jaar is voltooid. Een van de 
doelstellingen was om via 
een portal de informatie over 
archieven en organisaties met 
betrekking tot de Holocaust 
samen te brengen en zo inter-
nationaal onderzoek te bevor-
deren. Veel bronnen over de 
Holocaust zijn door de loop 
van de geschiedenis immers 
erg gefragmenteerd. Via de 
portal konden ze virtueel wor-
den samengebracht.

Naast één toegangspunt 
tot het bronnenmateriaal, 
toonde het project ook de 

subjectiviteit van archiefbe-
schrijvingen aan. EHRI koos 
ervoor om verschillende 
archiefbeschrijvingen van een-
zelfde archiefbestanddeel uit 
meerdere landen naast elkaar 
te plaatsen, met interessante 
resultaten.

De archiefbeschrijvingen van 
andere instellingen verwer-
ken bleek echter allerminst 
eenvoudig. Veel instellingen 
bleken niet in staat om EAD’s 
aan te leveren. Ook waren veel 
archiefbeschrijvingen niet cor-
rect van een uniek nummer 
voorzien. Persistent identifi-
ers zijn echter noodzakelijk 
om aan metadata-uitwisse-
ling te doen. Tot slot waren er 
heel wat semantische moei-
lijkheden. Hoe geavanceerd 
de computers ook zijn gewor-
den, denken als mensen kun-
nen ze nog niet. Hoe kan een 
computer bijv. weten dat FR 
staat voor “Frans” en NL voor 

“Nederlands”? 

Vooraleer de beschrijvingen 
bruikbaar konden worden 
opgenomen in de EHRI-portal, 
moesten de verschillende 
internationale beschrijvingen 
daarom in een preprocess-
fase herwerkt worden tot ze 
voldeden aan de vereiste stan-
daarden. Een manueel en erg 
tijdrovend werk.

Hoe kun je er als instelling 
voor zorgen dat je archiefbe-
schrijvingen klaar zijn voor uit-
wisseling in portals? Hoe zorg 
je ervoor dat je systeem wel 
EAD kan aanleveren en dat het 
dit kan blijven doen in de toe-
komst? 

an labis, bibliothecaris van 
het zilvermuseum, en Bert 
lemmens van expertisecen-
trum PACKED vzw, beschre-
ven in de laatste case het tra-
ject dat ze doorliepen om een 
beschrijvingssysteem op te 
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zetten voor de museumcol-
lectie van het zilvermuseum. 

Op dit moment wordt het 
zilvermuseum samen met 
het Diamantmuseum omge-
vormd tot het Museum voor 
Edelsmeedkunst, Juwelen en 
Diamant dat in 2017/2018 de 
deuren zal openen. De her-
structurering werd aangegre-
pen om een digitale strategie 
uit te werken, waarbij men 
het collectiebeheer wilde 
automatiseren en tevens de 
online zichtbaarheid naar het 
publiek toe wilde verhogen. 
Ook werd rekening gehou-
den met toekomstige ontwik-
kelingen, zoals het in gebruik 
nemen van een e-depot of 
DAM-systeem, de koppeling 
met bibliotheeksystemen enz. 
Tot slot wilde men ook digital 
humanities onderzoek facili-
teren.

Een dergelijk virtueel museum 
moest gerealiseerd worden 
via een modulair en open sys-
teem, dat bovendien volledig 
conform algemeen geldende 
standaarden is. Om dit te rea-
liseren werd in samenwer-
king met PACKED volledig 
ingezet op een gedetailleerd 
lastenboek. Hierin werd een 
zuivere scheiding gevraagd 
tussen collectiebeheer en toe-
gang tot het web. Het collec-
tiebeheersysteem moest als 
hoeksteen van de volledige 
architectuur bovendien vol-
doen aan standaarden, zodat 
andere systemen, zoals DAM’s, 
e-depots, webapps en portals 
er gemakkelijk op konden wor-
den aangesloten. Conformiteit 
aan standaarden was dan ook 
het voornaamste criterium dat 
werd overwogen bij de gun-
ning van het lastenboek.

Het volledige doorlopen tra-
ject is gepubliceerd als geval-
studie op CEST (www.pro-
jectcest.be), waar binnenkort 

ook een modellastenboek zal 
worden gepubliceerd.

conclusies
De kernboodschap om een 
open toegang en vlotte 
metadata-uitwisseling te rea-
liseren is ‘werken onder archi-
tectuur’, m.n. het databeheer 
en de presentatie van die 
data strikt gescheiden behe-
ren. Voor vlotte communica-
tie tussen de verschillende 
systemen dient een beroep te 
worden gedaan op — correct 
geïmplementeerde — stan-
daarden. Open toegang zal 
enkel gerealiseerd kunnen 
worden indien ICT volledig is 
ingebed in het beleid en de 
strategie van de organisatie. 
zolang IT als louter een ope-
rationeel hulpmiddel wordt 
beschouwd, zal dit niet luk-
ken. Investeringen in techno-
logie moeten m.a.w. gedaan 
worden met zicht op de lan-
gere termijn, zoals in het geval 
van het zilvermuseum dat vol-
uit gaat voor de uitbouw van 
een virtueel museum.

Ga nooit ondoordacht te werk 
en overweeg de vraag naar 
extern advies. Het kan geen 
toeval heten dat er voor de 
drie cases telkens twee spre-
kers nodig waren, m.n. een 
projectleider en een technisch 
expert. Een gedetailleerd las-
tenboek is zeer belangrijk. De 
workload die daarbij komt 
kijken mag bovendien niet 
onderschat worden. Op lange 
termijn biedt die grotere ini-
tiële inspanning echter alleen 
maar voordelen. Misschien 
wel de belangrijkste les is dat 
metadata-uitwisseling een 
werk van mensen blijft. Meer 
dan technologie gaat het om 
goed, volgehouden beleid en 
community-building. 

wim Lowet

Digitale bibliotheek en erfgoed.  
Ook iets voor mij?!
6 mei 2015  universiteit antwerpen

Naar aanleiding van de 100e vergadering van de VRB 
Expertisehouders Levensbeschouwelijke Collecties organi-
seerde de vereniging op 6 mei een studiedag i.s.m. de VVBAD 
aan de Universiteit Antwerpen.

De keynotelezing werd voor de middag gegeven door de 
hoofdbibliothecaris van de Universiteit Antwerpen, trudi 
noordermeer. Daarin gaf ze een overzicht van de digitale 
bibliotheek, die reeds in de zestiger jaren van de vorige eeuw 
haar eerste stappen zette met het digitaliseren van de cata-
logi die in boekvorm of op steekkaarten verschenen waren. 
Pas vanaf de jaren negentig begonnen bibliotheken echter 
hun papieren boeken, tijdschriften en documenten groot-
schalig te digitaliseren. Vandaag beheersen e-publicaties de 
wetenschappelijke collecties.

Na de broodjesmaaltijd gingen de ver-
schillende sprekers in op de deelaspec-
ten van digitalisering. jan Bollansee 
gaf een overzicht van de verschillende 
types databanken in een academische 
bibliotheekcollectie en de gebruiks-
voorwaarden ervan. De digitale catalo-
gus en repositories met research data 
stellen de organisaties en bibliotheken 
voor grote uitdagingen qua opslagca-
paciteit, beschrijving en ontsluiting. 

E-tijdschriften worden in universitaire 
en wetenschappelijke bibliotheken 
steeds meer de norm. els schaerlaekens 
besprak de aanpak van UA. Grotere 
doorzoekbaarheid, beschikbaarheid 
wanneer de gebruiker het wil en de lin-
king tussen de verschillende informa-
tiebronnen zijn de grootste voordelen. 

ilse depré belichtte met ‘E-boeken en 
bibliotheken: een moeizaam huwelijk’ 
e-reading in openbare bibliotheken. Het project van Bibnet 
‘E-boeken in de bibliotheek’ waarbij je 5 euro betaalde per 
drie e-boeken voor vier weken was, mede door technische 
problemen, niet echt een succes en werd (voorlopig) stopge-
zet. In de ons omringende landen verloopt de opmars van het 
e-boek voorspoediger. Vlaanderen plant een nieuw e-project 
in 2016.

De VRB-leden carine dujardin (KADOC) en geert van reyn 
(Capuchins in the Low Countries) verhaalden de e-evolutie 


