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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 
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vanuit hun eigen praktijk. Lezers in het KADOC kunnen 
gebruik maken van de dienst ‘Scan on demand’, waarbij 
bronnen gescand worden en bewaard in een e-depot, waar-
bij een link gemaakt wordt in de catalogus. Geert Van Reyn 
toonde aan dat kleinschalige digitaliseringsprojecten en het 
beschikbaar stellen aan de gebruiker perfect mogelijk zijn 
zonder grote kosten. 

joris deene ten slotte gaf ons een inzicht in het wetgevend 
kader rond het auteursrecht: wat wordt beschermd? Wie 
krijgt bescherming en de uitzonderingen hierop? Dit jaar 
nog zal de Europese Commissie een nieuwe richtlijn m.b.t. 
de intellectuele eigendom uitvaardigen.

Nadien volgde met alle namiddagsprekers een rondetafel, 
geleid door Iris Steen. We onthouden daaruit vooral dat de 
e-evolutie een grote uitdaging vormt, die steeds meer plaats 
zal inruimen in de bibliotheekcollecties, maar evenzeer dat de 
papieren primaire bronnen bewaard moeten blijven.

Deze studiedag werd afgerond met een receptie.

Marina Teirlinck

VVBAD-studiedag Bibliotheken met een b(h)oek 
af: creatief omgaan met nieuwe uitdagingen
25 juni 2015  hogeschool gent

Een zestigtal vakgenoten 
verzamelden op donder-
dag 25 juni 2015 in de cam-
pus Schoonmeersen van de 
Hogeschool Gent voor wat 
beloofde een boeiende stu-
diedag te worden. Allemaal 
worden we geconfronteerd 
met vernieuwingen en veran-
deringen. Sommige daarvan 
hebben we zelf in de hand, 
andere worden ons opgelegd, 
maar ze dagen de moderne 
bibliotheek wel allemaal uit.

Het voormiddaggedeelte 
werd gevuld met een aantal 
heel praktische lezingen.

katya suykens, medewerk-
ster van Artesis Plantijn 
Hogeschool,  stelde een 
checklist en stappenplan voor 
waarmee je goede instruc-
tiefilms kan maken. Binnen 
de eigen hogeschool leidden 
de bezuinigingen ertoe dat 
naar nieuwe manieren werd 
gezocht om arbeidsintensieve 
taken te beperken. Een van de 
taken waar een bibliotheek in 
een hogeschool veel tijd en 
energie in steekt, is instructie 
over de werking van de eigen 
bibliotheek en over informa-
tievaardigheden. Elementen 
die voor een groot deel met 
audiovisuele middelen kunnen 
opgevangen worden. Deze 
sluiten overigens ook beter 
aan bij de leefwereld van jon-
geren en uit onderzoek blijkt 
dat men ook veel meer ont-
houdt van visuele prikkels 
en indrukken. Katya stelde 
haar checklist voor waarmee 
elke organisatie vlot aan de 
slag kan om aantrekkelijke en 
effectieve instructievideo’s te 
maken.

Bruno Bevernaegie, francis 
vlieghe  en wouter de 

Beukelaer, toonden vervol-
gens meteen aan hoe ze dat 
op Hogeschool Gent in de 
praktijk aanpakten. Bij een 
reorganisatie enkele jaren 
geleden, herpositioneerde de 
bibliotheek zich binnen de 
hogeschool en er werd actief 
een audiovisuele cel uitge-
bouwd. Dat dit een moeizaam 
proces was (en is), toonden ze 
met vele voorbeelden. Het kan 
echter alleen lukken als je vol-
doende promotie kan maken 
binnen je instelling en als je 
ook medewerkers hiervoor 

“vrij” kan stellen zodat ze hier 
ook voldoende tijd in kunnen 
investeren.

jeroen de Boer van Frysklab 
introduceerde dan weer een 
radicaal andere aanpak: die 
van de makerbeweging en 
het Fablab. Dit zijn plaatsen 
waar gebruikers hands-on 
aan de slag kunnen gaan met 
nieuwe media, technologieën 
en zo nieuwe ideeën, ken-
nis of producten kunnen ont-
wikkelen. Bedoeling is dat de 
resultaten ook zo vrij mogelijk 
met anderen worden gedeeld. 
Geleidelijk aan vind de maker-
beweging ook in Vlaanderen 
ingang.

Na de lunch en de obli-
gate rondleiding in de 
bibliotheek van de campus 
Schoonmeersen, werd iet-
wat uitgezoomd en kregen 
we een omvattender en radi-
calere verandering te horen 
van ria paulides. Als mana-
ger van de bibliotheek van 
Hogeschool Inholland, stelde 
ze, onder druk van besparin-
gen, een plan op om vanaf 
september 2015 enkel nog 
een digitale bibliotheek aan 
te bieden. Na drie jaar voor-
bereiding gaan de fysieke 


