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Eind 2012 besliste de Vlaamse Regering om het Vlaams 
Instituut voor Archivering (VIAA) op te richten. Deze nieuwe 
instelling, vandaag nog opererend onder de vleugels van 
iMinds, profileert zich als een dienstenleverancier: het co-
ordineert en financiert projecten voor de digitalisering van 
audiovisuele (en andere) collecties, archiveert de resultaten 
hiervan en maakt ze toegankelijk voor onderwijs, onderzoek 
en bibliotheken. Hiermee ondersteunt VIAA de cultureel-
erfgoedinstellingen die zich aansluiten als content provider in 
hun werking. 

Met VIAA bouwt de Vlaamse overheid aan een digitale in-
frastructuur met bijhorende diensten waarvan zowel de om-
roep- als cultureel-erfgoedsector gebruik kan maken. Enkele 
lokale (in het bijzonder de centrumsteden) en provinciale 
overheden waren al actief op dit vlak of koesteren plannen. 
Als gevolg van deze nieuwe ontwikkelingen hebben de drie 
overheidsniveaus de afgelopen maanden eerste gesprek-
ken opgestart over afstemming en samenwerking m.b.t. een 
duurzame digitale infrastructuur. Tegelijkertijd heeft VIAA 

in maart 2014 een strategisch plan 2015-2019 ingediend bij 
de Vlaamse overheid met het oog op een verzelfstandiging 
van de instelling en het verzekeren van verdere financiële 
ondersteuning. 

Om beide trajecten te voeden, hebben medewerkers van de 
vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek, PACKED vzw en Amsab-
ISG de digitale noden van de culturele archieven, de erfgoed-
bibliotheken en de musea in Vlaanderen in kaart gebracht. 
Zowel de noden van grote, middelgrote als kleine organisa-
ties werden opgenomen, ook van organisaties die niet gesub-
sidieerd worden door de Vlaamse overheid. 

Dit artikel gaat bij wijze van voorbeeld dieper in op de con-
crete digitale noden van enkele erfgoedinstellingen: een 
museum, een archief en een erfgoedbibliotheek. De auteurs 
hebben hiervoor gesproken met Koen Calis (bibliothecaris 
Openbare Bibliotheek Brugge), Pieter Neirinckx (collectie-
beheerder MIAT), Leen Van Dijck (directeur Letterenhuis) en 
Isabelle Van Ongeval (archivaris Letterenhuis). 

Naar een duurzame 
digitale infrastructuur voor 
de cultureel-erfgoedsector 
in Vlaanderen
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Het Letterenhuis: letterkundige born online 
data archiveren

Het Letterenhuis is het centraal archief en documentatiecen-
trum voor de letteren in Vlaanderen. Het verzamelt, bewaart 
en ontsluit literair erfgoed sinds 1933. De oudste stukken da-
teren van rond 1780, maar het is niet al ‘oud papier’ wat de 
klok slaat. Schrijvers zijn doorgaans mee met de tijd en hun 
productie beperkt zich al lang niet meer tot gedrukte boe-
ken, artikels in literaire tijdschriften of columns in kranten. 
Ze maken meer en meer gebruik van digitale media en het 
internet om hun kortverhalen, poëzie of opiniestukken we-
reldkundig te maken. Schrijvers zoals Tom Lanoye, Erwin 
Mortier, Saskia De Coster of Peter Terrin hebben allemaal 
hun eigen website of blog. Ze maken gebruik van Facebook 
of hebben een account op Twitter. Deze digitale productie is 
erg nieuw en wordt momenteel maar weinig gebruikt voor 
onderzoek. De ontsluiting ervan zou nieuwe impulsen kun-
nen leveren, maar de opname en bewaring van born online 
data is momenteel nog een blinde vlek voor veel erfgoedin-
stellingen. Het Letterenhuis wil hier graag iets aan doen, 
maar beschikt over onvoldoende technische expertise voor 
het afvangen en opslaan van dergelijk materiaal en acht zich 
ook niet in staat om die expertise op relatief korte termijn te 
verwerven.

Dat is misschien ook helemaal niet nodig. Door de opkomst 
van born digital documenten heeft de archivistiek zich de 
laatste twintig jaar flink moeten heroriënteren. We kunnen 
ons echter de vraag stellen of elke archiefinstelling – groot 
of klein – te allen tijde in staat moet zijn om elk technisch 
probleem rond digitale dragers of bestandsformaten op te 
lossen. Elke archiefinstelling zou weliswaar over voldoende 
technische kennis moeten beschikken om de belangrijkste 
vormen van digitale data te kunnen archiveren, maar kun-
nen we verwachten dat ze bij elke nieuwe vorm van data zelf 
onderzoekt hoe die moet worden opgenomen, opgeslagen 
en beschermd tegen de tand des tijds of dat ze immer groei-
ende datacenters opzet om al die data in hoge kwaliteit op te 
slaan? Dit is niet alleen onmogelijk, maar ook onwenselijk. 
De instellingen zouden te veel kruit moeten verschieten om 
mee te zijn met elke nieuwe ontwikkeling en zouden daarbij 
hun corebusiness – het beschrijven, contextualiseren en ter 
beschikking stellen van het materiaal, alsook het begeleiden 
van de onderzoeker – moeten verwaarlozen. Die rol is ener-
zijds weggelegd voor steunpunten en expertisecentra, zoals 
FARO of PACKED vzw en anderzijds voor een instelling zoals 
VIAA, die zich kan specialiseren in de opslag en preservatie 
van digitaal archief, alsook in de technische kant van het ter 
beschikking stellen.

Hoe zou het Letterenhuis nu de problematiek van de born on-
line stukken aanpakken met de hulp van de juiste technische 
partners? Het begint natuurlijk allemaal bij het Letterenhuis 
zelf. Een van de sterktes van de culturele archieven is door-
gaans dat ze goede contacten onderhouden met hun archief-
vormers. Dat is nodig, aangezien de meeste culturele archief-
instellingen privaatrechtelijke archieven beheren, waarvoor 
geen overdrachtsverplichting bestaat in de Belgische wetge-
ving. Met andere woorden: als u geen goede band hebt met 
de vormers, dan zal u doorgaans ook geen archief ontvan-
gen. Het Letterenhuis kan die band gebruiken om een on-
derzoeksproject op te starten naar de online productie van 

schrijvers om zo het probleem accuraat in kaart te brengen. 
Het zou van de gelegenheid ook gebruik kunnen maken om 
het auteursrechtelijke probleem aan te kaarten en om de 
schrijvers te sensibiliseren rond archiefzorg en overdracht. 
Het spreekt voor zich dat zo’n project niet in isolement hoeft 
te gebeuren. Er zijn verschillende potentiële partners: de ex-
pertisecentra, collega-instellingen, technische partners en 
zelfs de Vlaamse overheid.

Uit ervaring is bekend dat archiefvormers niet altijd geneigd 
zijn om hun materiaal over te dragen en zeker niet als het 
om digitaal archief gaat. De vrees bestaat dat informatie te 
vroeg vrijgegeven zou worden, dat auteursrechtelijke bepa-
lingen zouden worden geschonden, dat er problemen zou-
den rijzen rond de authenticiteit van de documenten of dat 
persoonlijke gegevens te grabbel zouden worden gegooid. 
Het Letterenhuis heeft uiteraard ervaring met dergelijke 
verzuchtingen en kan garanderen dat dit niet zal gebeuren, 
maar ook eventuele technische partners moeten zich van die 
problemen bewust zijn en ze kunnen ondervangen. De abso-
lute basisvoorwaarden zijn het respecteren van contractuele 

 ■ Foto boven: Voor delen van de audiovisuele collecties is digitalisering 
niet alleen vereist voor ontsluiting, maar ook voor conservering.   
© VIAA – MIAT 

 ■ Foto onder: Films die in verval zijn door verzuring (het ‘azijnsyn-
droom’) krijgen prioriteit bij de digitalisering van filmcollecties door 
VIAA. © VIAA – MIAT 

 ■ Foto linkerpagina: Schrijvers maken meer en meer gebruik van di-
gitale media en het internet om hun verhalen te publiceren. Ze zijn 
echter niet altijd geneigd hun digitaal materiaal over te dragen aan 
een archief omwille van bijvoorbeeld auteursrechtelijke bepalingen. 
© Collectie Letterenhuis, foto: Bert Weis.
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overeenkomsten met de archiefvormer en de garantie dat 
data authentiek en onveranderlijk zijn. 

Eens een akkoord bedongen is met de archiefvormer kan de 
overdracht zelf plaatsvinden. De opname van born online data 
is nog relatief nieuw en voor een aantal bronnen zal zeker nog 
onderzoek moeten gebeuren. Die rol is voor een groot stuk 
weggelegd voor een expertisecentrum zoals PACKED vzw. 
De technische overdracht zelf zou kunnen gebeuren door een 
technische partner zoals VIAA. Idem voor de opslag, bewa-
ring en preservatie van de bitstream. Het Letterenhuis moet 
dan weer zorgen voor de selectie en metadatering van het 
archief. Archiefstukken die losstaan van enige context zijn 
quasi nutteloos, dus moet er ook voor gezorgd worden dat 
alle delen van het archief minstens virtueel bij elkaar worden 
gebracht. Het Letterenhuis gebruikt hiervoor momenteel de 
registratiesoftware Agrippa. Het Letterenhuis is ook partner 
in het Digital Assets Management System (DAMS) van Musea 
en Erfgoed Antwerpen (MNE). Het DAMS is nog in ontwik-
keling, maar eens voltooid wil het collecties van Antwerpse 
erfgoedinstellingen ontsluiten en ze samenbrengen op een 
gemeenschappelijk platform. Verder wordt het born digital 
archief van het Letterenhuis bewaard door een andere part-
ner: het FelixArchief. Het spreekt voor zich dat er geen geïso-
leerde eilandjes moeten ontstaan, dus wil het Letterenhuis 
dat de born online documenten bij de technische partner kun-
nen worden samengebracht met het materiaal dat zich in het 
FelixArchief bevindt en dat de metadata uit alle platformen 
samengebracht kunnen worden. Alle systemen moeten dus 
kunnen communiceren met elkaar. Anders gezegd: de uit-
wisselbaarheid en herbruikbaarheid van data en metadata is 
een belangrijk aandachtspunt. Het Letterenhuis is dan ook 
de eerste verantwoordelijke om alle data van correcte, ge-
standaardiseerde metadata te voorzien.

Om die redenen is het ook belangrijk dat het Letterenhuis 
een aparte entiteit met een duidelijk gezicht is. Voor de ar-
chiefvormers moet het een vertrouwenspersoon zijn, die 
hun archieven veilig kan bewaren voor de toekomst. Voor de 
onderzoekers is het de ervaren gids in de steeds toenemende 
zee van gegevens. En, last but not least, voor initiatieven zoals 
VIAA of DAMS voorziet het nieuwe data van kwalitatieve 
metadata, wat op zijn beurt kan leiden tot een betere samen-
werking tussen de verschillende partners in het erfgoedveld, 
het samenbrengen van versnipperde collecties, de verrijking 
van metadata en een breder aanbod voor onderzoekers. 

MIAT: bewaren en tonen van digitale represen-
taties i.p.v. analoge foto’s en machines

MIAT, het Gentse museum over industrie, arbeid en textiel, 
heeft een collectie van meer dan dertigduizend objecten. Met 
MIAT FACTory bewaart het ook feiten en gegevens over de 
objecten uit zijn collectie en achtergrondinformatie over de 
thema’s industrie, arbeid en textiel. De objectbeschrijvingen 
worden elektronisch aangemaakt in het collectiebeheersys-
teem Adlib en dus digitaal bewaard. Bij deze beschrijvingen 
hoort ook andere informatie, bv. acquisitiedossiers. Ook zij 
worden in toenemende mate in digitale vorm aangemaakt en 
bewaard. Bovendien produceren museummedewerkers zelf 
steeds meer digitaal materiaal, bv. fotoreportages over ma-
chines of fabrieken die verdwijnen. Het MIAT digitaliseert 

ook delen van zijn collectie, bv. historische foto’s, voor ge-
bruik in tentoonstellingen. Voor delen van de audiovisuele 
collectie is digitalisering niet alleen vereist voor ontsluiting 
maar ook voor conservering. 

Het museum heeft recent zijn eerste digitale acquisitie ge-
daan. In het kader van een project over fabrieks- en bedrijfs-
voetbal kon iedereen foto’s hierover aanbieden bij het MIAT, 
waar ze werden gedigitaliseerd en met bijhorende infor-
matie en een schriftelijke overeenkomst opgenomen in de 
collectie. De analoge foto’s werden teruggegeven en bleven 
eigendom van de aanbieders. Er zullen nog dergelijke acqui-
sitieprojecten volgen. Ook digitale tekeningen en animaties 
in 3D worden belangrijk. Het MIAT is betrokken bij een pro-
ject dat 3D-tekeningen wil maken van oude machines waar-
van de conservering wordt bedreigd. 3D-tekeningen worden 
ook gemaakt bij het ontwerp van nieuwe machines; zij zul-
len mogelijk bij het MIAT belanden als ooit de machines zelf 
worden verworven. Nieuwe machines verwerven en presen-
teren wordt steeds moeilijker, omdat het vaak grote geïnte-
greerde gehelen zijn die meer plaats vergen dan het MIAT 
beschikbaar heeft. Ook is vandaag de productieactiviteit van 
machines zodanig afgeschermd dat ze niet langer zichtbaar 
is. 3D-tekeningen en animaties bieden een oplossing om 
deze obstakels te omzeilen, maar ze resulteren in complexe 
bestanden die grote uitdagingen stellen om ze te bewaren en 
leesbaar te houden.

De noden van het MIAT m.b.t. digitaal erfgoed situeren zich 
op drie niveaus: personeel, financiële middelen en infrastruc-
tuur. Voor zijn medewerkers is het onmogelijk om de snelle 
digitale evolutie met al haar nieuwe standaarden te volgen. 
Dat is niet alleen problematisch om intern de digitale noden 
qua budget en tijdsbesteding te vertalen naar de museumdi-
rectie, maar ook om extern in dialoog te treden met digita-
liseringslabo’s en ICT-bedrijven om producten en diensten 
te bekomen die stroken met een goede museumpraktijk. De 
kosten voor de digitalisering van zijn audiovisuele collectie 
overstijgt het werkingsbudget van het MIAT. Het beheer, de 
opslag en de preservering van de digitale collecties vereist 
een infrastructuur die te complex en te duur is voor een indi-
viduele erfgoedinstelling.

Het MIAT kan als stedelijk museum een beroep doen op een 
digitale infrastructuur en diensten die worden aangebo-
den door drie overheidsniveaus: de stad Gent, de provincie 
Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap. De provincie 
is op dit vlak de voortrekker: eerst met ‘MovE’ (Musea Oost-
Vlaanderen in Evolutie) en nu met ‘ErfgoedInzicht’ dat het 
collectiebeheersysteem Adlib en het collectiebeheersysteem 
/Digital Asset Management (DAM)-systeem Memorix Maior 
combineert. Sinds een tweetal jaren is hier via de stad Gent 
het DAM-systeem van de beeldbank ‘Gent in beeld’ bijgeko-
men, en momenteel werkt men ook aan ‘DIA Gent’, een pro-
ject dat een oplossing wil bieden voor het beheer van digi-
tale archiefdocumenten voor middellange en lange termijn 
voor de diensten van de stad Gent en het OCMW Gent. Het 
gebruik van het DAM-systeem van de stad Gent heeft voor 
het MIAT als voordeel dat het gratis is ten opzichte van dat 
van de provincie. Tegelijkertijd heeft het MIAT zich als con-
tent provider aangesloten bij VIAA dat zich richt op de digita-
lisering, digitale archivering en ontsluiting van vooral, maar 
niet uitsluitend, audiovisuele collecties. 
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Het museum botst door dit aanbod op nieuwe uitdagingen: 
versnippering, redundante opslag en gevaar op afwijkende 
versies in verschillende systemen. Wanneer van een object 
uit de MIAT-collectie niet alleen metadata, maar ook foto-
grafische afbeeldingen, audiovisuele documentatie en een 
acquisitiedossier bestaan, dan zullen de metadata wellicht 
terechtkomen in Adlib dat wordt beheerd door de provin-
cie, de fotografische afbeeldingen in het DAM-systeem van 
de beeldbank van de Stad Gent, het verwervingsdossier in 
DIA Gent en de audiovisuele documentatie in het Media Asset 
Management (MAM)-systeem van VIAA. 

De aangeboden beheer- en opslagsystemen dekken niet alle 
digitaal materiaal dat het MIAT creëert en/of beheert. De 
mailboxen van de medewerkers bevatten waardevolle infor-
matie m.b.t. de collectie, bv. over objecten die ter verwerving 
werden aangeboden. Toch richt nog geen enkele van de aan-
geboden diensten zich op een duurzame bewaring van e-
mailcorrespondentie. De digitale reproducties van objecten 
uit de collectie worden trouwens vandaag nog steeds uitslui-
tend op harde schijven bewaard. Verder is het noodzakelijk 
dat alle opgeslagen materiaal efficiënt en duurzaam wordt 
gekoppeld. Anders ontstaat er een situatie waarbij bv. een ac-
quisitiedossier belandt in zowel Adlib als DIA Gent, waarna 
er afwijkende versies kunnen ontstaan. 

Voor zowel museummedewerkers als bezoekers van de MIAT 
FACTory is het belangrijk dat de MIAT-collectie als één ge-
heel raadpleegbaar is. Verschillende zoekingangen naar 

verschillende deelcollecties zijn niet bevorderlijk voor een 
efficiënte museumwerking. Aangezien slechts drie procent 
van de MIAT-collectie staat opgesteld in het museum, is een 
overzichtelijke online presentatie van de collectie zeer be-
langrijk. Om zijn werking optimaal te kunnen verantwoor-
den naar de subsidiërende overheden en voeling te houden 
met de noden van de gebruikers, is het ook noodzakelijk dat 
de beheersystemen en online platformen van de stad, de pro-
vincie en VIAA gedetailleerde en precieze gebruiksgegevens 
genereren die bruikbaar zijn voor het MIAT zelf.

Ook met rechtenkwesties moeten de aangeboden infrastruc-
tuur en diensten rekening houden. Naast de auteursrechten 
die rusten op de collectiestukken en die bij online presentatie 
een overeenkomst vereisen met de rechthebbenden kunnen 
ook privacykwesties spelen. Alhoewel het MIAT veronder-

 ■ Ook in de Openbare Bibliotheek Brugge moeten kranten uit de 19e 
en de 20e eeuw dringend worden gedigitaliseerd om ze raadpleeg-
baar te houden.© Vlaamse Erfgoedbibliotheek – Fotografie: Stefan 
Tavernier

 ■ Compactuskasten met een deel van de erfgoedcollectie van de 
Openbare Bibliotheek Brugge, hier de boekenverzameling van 
minister van staat Achiel Van Acker. © Vlaamse Erfgoedbibliotheek – 
Fotografie: Stefan Tavernier

 Elke archiefinstelling zou weliswaar over 
voldoende technische kennis moeten beschik-
ken om de belangrijkste vormen van digitale 
data te kunnen archiveren, maar kunnen we 
verwachten dat ze bij elke nieuwe vorm van 
data zelf onderzoekt hoe die moet worden 
opgenomen, opgeslagen en beschermd of dat 
ze immer groeiende datacenters opzet om al 
die data in hoge kwaliteit op te slaan?
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stelt dat de schenkers van zijn collectiestukken akkoord gaan 
met het gebruik ervan voor de (publieke) museumwerking, 
blijft voorzichtigheid geboden op het vlak van identiteitsge-
gevens. De verschillende beheersystemen moeten technische 
voorzieningen bieden om op een gepaste manier om te gaan 
met de verschillende rechtenkwesties. Ook moet digitale con-
tent kunnen worden bewaard die door rechtenkwesties (tij-
delijk) niet toegankelijk kan worden gemaakt.

Openbare Bibliotheek Brugge: erfgoed partici-
patiebevorderend inzetten

De Openbare Bibliotheek Brugge (OB Brugge) is een netwerk 
van dertien bibliotheekvestigingen. De hoofdbibliotheek 
Biekorf is zowel een openbare als een erfgoedbibliotheek. 
Als erfgoedbibliotheek bewaart de OB Brugge een rijk en di-
vers patrimonium, waaronder middeleeuwse handschriften, 
oude drukken en het Guido Gezellearchief. Lokale geschiede-
nis speelt een belangrijke rol. Bij de collectieontwikkeling 
ligt het accent op Brugensia, publicaties uit en over (de regio) 
Brugge. Ook werkt de bibliotheek nauw samen met lokale 
erfgoedpartners.

De  website van de bibliotheek, ‘Cabrio’, promoot actief de 
erfgoedcollecties en beschikt over een Aquabrowser, die een 
intuïtieve manier van zoeken en verkennen aanbiedt. De 
blog, waarop ook veel erfgoedberichten verschijnen, is in de 
website geïntegreerd. De bibliotheek zal voor haar website 
overstappen naar het Vlaamse project voor bibliotheekpor-
talen, dat een gemeenschappelijke zoekomgeving voor de 
collecties van openbare bibliotheken realiseert. De integra-
tie met de erfgoedsystemen is daarbij voor de OB Brugge een 
complicerende factor. Een grote erfgoedcollectie met een uit-
gesproken werking ter zake is immers eerder uitzonderlijk in 
de openbare bibliotheeksector. 

De OB Brugge brengt haar digitale erfgoed ook naar het pu-
bliek via de online erfgoedbibliotheek Flandrica.be (Vlaamse 
Erfgoedbibliotheek), de website www.historischebronnen-
brugge.be (Erfgoedcel Brugge) en www.gezelle.be (een sa-
menwerking met het Guido Gezellecentrum, Universiteit 
Antwerpen). Door deelname aan overkoepelende erfgoed-
databanken als de krantencatalogus Abraham, de biblio-
grafie van het handgedrukte boek STCV, de Incunabula Short 
Title Catalogue, de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken en 
Archiefbank Vlaanderen ontsluit de bibliotheek de beschrij-
vingen van haar erfgoed zo breed mogelijk.

De OB Brugge wil haar erfgoed participatiebevorderend in-
zetten en het zo hoogwaardig mogelijk digitaal ter beschik-
king stellen. Het helpt dat het toperfgoed van de OB Brugge 
zich grotendeels in het publieke domein bevindt. Voor 
Flandrica.be klaarde de bibliotheek de rechten van enkele 
recente werken en dat was arbeidsintensief. Met een beleid 
rond open data wacht de bibliotheek tot zich in de erfgoed-
sector een duidelijkere consensus aftekent. 

De elektronische metadatering van de erfgoedcollecties ge-
beurt in het bibliotheekbeheersysteem Vubis volgens op 
ISBD gebaseerde standaarden. Het erfgoed is al quasi volle-
dig op steekkaarten ontsloten, maar de conversie naar de on-
linecatalogus verloopt traag. De moderne collectie heeft pri-

 ■ Een belangrijke bron die de Openbare Bibliotheek Brugge nog wenst 
te digitaliseren: Guido Gezelles ‘woordentas’ van ongeveer 150.000 
steekkaarten met taalaantekeningen © Vlaamse Erfgoedbibliotheek 
– Fotografie: Stefan Tavernier

 ■ De Openbare Bibliotheek Brugge digitaliseert haar meest waarde-
volle collecties met een hoogwaardige overheadscanner.  
© Vlaamse Erfgoedbibliotheek – Fotografie: Stefan Tavernier

 ■ De honderden middeleeuwse manuscripten van de Openbare 
Bibliotheek Brugge worden een voor een in huis gedigitaliseerd.  
© Vlaamse Erfgoedbibliotheek – Fotografie: Stefan Tavernier
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oriteit. Het beschrijven van manuscripten en oude drukken 
vraagt wetenschappelijke kennis en veel tijd. Parallelle ont-
sluiting van de Belgische kranten in Abraham en de Vlaamse 
oude drukken in STCV werd gerealiseerd met hulp van de 
Vlaamse Erfgoedbibliotheek. 

Een grote hoeveelheid 19e- en 20e-eeuws materiaal bleef tot 
voor kort alleen ‘offline’ ontsloten in de fichebakken. Om te 
voorkomen dat dat deel van de erfgoedcollectie steeds meer 
een ‘verborgen’ leven zou leiden, heeft de OB Brugge de toe-
stand op een creatieve manier geremedieerd. Voor korte tijd 
werd veel personeel vrijgemaakt om zoveel mogelijk recen-
tere werken rudimentair in te voeren in de onlinecatalogus. 
Men is er tot dusver in geslaagd zo’n twintigduizend bijko-
mende titels in te voeren. Van de boeken uit de erfgoedcollec-
tie is nu al tachtig procent online te vinden. Het corrigeren 
en verrijken van deze minimale records zal echter nog vele 
jaren in beslag nemen.

Voor digitalisering van de erfgoedcollecties bestaat al geruime 
tijd een samenwerking met de fotografische dienst van de stad 
Brugge. Zo werd in 2010 de digitalisering van de foto’s en van 
gedichten uit het Gezellearchief gerealiseerd. De bibliotheek 
heeft een professionele boekscanner gekocht waarmee ze de 
uitzonderlijke collectie van zeshonderd handschriften hoog-
waardig digitaliseert. Het toestel is bijna continu in bedrijf. 
Voor de digitalisering van de collectie Brugse kranten reser-
veerde de stad Brugge reeds een budget en is het lastenboek 
voor een externe opdracht in de maak. Acquisitie van born digi-
tal erfgoed staat nog niet op de agenda, al neemt de OB Brugge 
wel al een curatorrol op voor digitale Brugensia door referen-
ties op te nemen naar onlinepublicaties in de catalogus.

Voor de opslag van het gedigitaliseerde erfgoed beschikt 
de OB Brugge nog niet over een geïntegreerde oplossing. 
Masterbestanden worden voorlopig op harde schijven be-
waard. Enkele gedigitaliseerde werken zijn opgeslagen op 
www.historischebronnenbrugge.be, in een repository op 
basis van Picturae-software. De digitale beelden van het 
Gezellearchief zijn dan weer opgenomen in het bibliotheek-
beheersysteem. Dat was haalbaar omdat het meestal gaat om 
een beperkt aantal beelden per beschrijvingseenheid (een 
foto of gedicht). Omvangrijkere titels, zoals de middeleeuwse 
handschriften, worden nu nog provisoir ter beschikking ge-
steld met een Flashviewer op de website van de bibliotheek. 
Binnenkort zal de OB Brugge echter gebruikmaken van de 
intergemeentelijke beeldbank waarin de stadsbesturen van 
Brugge, Gent, Kortrijk en Mechelen participeren (op basis 
van MediaHaven). Net als bij de bibliotheekportalen speelt 
bij de beeldbank het probleem van de schaalvergroting. Het 
op een gebruiksvriendelijke manier digitaal ontsluiten van 
een verzameling handschriften of een historische kranten-
collectie vraagt nu eenmaal een andere aanpak dan het be-
heer van de fotocollectie van de communicatiedienst. Voor 
duurzame bewaring kijkt de OB Brugge ook richting het 
beeldbankproject.

Om verder te professionaliseren overweegt de bibliotheek 
één medewerker verantwoordelijk te maken voor digitalise-
ring. Dat wil niet zeggen dat die persoon een zuivere specia-
list in digitaal erfgoed zal zijn. Hij of zij moet richting kun-
nen geven aan de digitale ontwikkelingen in de bibliotheek 
en in staat zijn om hierbij de juiste specialisten en leveran-

ciers te betrekken. Maar de OB Brugge zal altijd een beroep 
blijven doen op expertise van de bovenlokale structuren voor 
bibliotheek en erfgoed, want de digitale ontwikkelingen 
gaan gewoon te snel om ze zelf te kunnen bijbenen. De lokale 
kennis moet vooral pragmatisch zijn. Vanuit dat perspectief 
was deelname aan het project Flandrica.be heel nuttig. De sa-
menwerking met meer ervaren bibliotheken zorgde voor een 
versnelde professionalisering van de eigen scanactiviteiten, 
omdat een aantal best practices konden worden overgenomen 
zonder leergeld te moeten betalen.

De OB Brugge probeert bewust aan te sluiten bij overkoepe-
lende initiatieven op het vlak van de digitale bibliotheek en 
digitaal erfgoed. In de openbare bibliotheeksector worden 
die aangedreven door Bibnet vzw. De OB Brugge zou graag 
zien dat organisaties als de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, 
VIAA en PACKED vzw een stevige cross-sectorale werking 
zouden ontwikkelen rond de digitale erfgoedbibliotheek, met 
een concreet aanbod van advies- en dienstverlening.

De digitale noden van het Letterenhuis, het MIAT en de OB 
Brugge zijn exemplarisch voor de cultureel-erfgoedsector 
in Vlaanderen. Cultureel erfgoed wordt steeds meer digi-
taal ‘geboren’, toegankelijk gemaakt, gereproduceerd en 
in publiekstoepassingen verwerkt. Uit gesprekken met 
een grote groep cultureel-erfgoedorganisaties blijkt ech-
ter dat het beheer, het behoud en de beschikbaarstelling 
van digitaal erfgoed vaak nog niet optimaal is georgani-
seerd. Hierdoor worden kansen gemist om het bewaarde 
erfgoed te valoriseren en wordt er niet altijd kosteneffi-
ciënt gewerkt. Door een gebrekkige digitale huishouding 
dreigt bovendien een deel van het cultureel erfgoed ver-
loren te gaan. 

Om deze situatie te verbeteren zijn er nieuwe beleidska-
ders en ondersteunende structuren nodig die uitgaan 
van en toepasbaar zijn op de huidige digitale omgeving. 
Samenwerking is hierin cruciaal.1 Zowel de voortzetting 
en de uitbouw van VIAA als het overleg tussen de drie 
overheidsniveaus m.b.t. afstemming en samenwerking 
omtrent een digitale infrastructuur zijn hierbij belang-
rijk. Opdat deze initiatieven daadwerkelijk een meer-
waarde voor de cultureel-erfgoedsector opleveren, die-
nen ze voldoende tegemoet te komen aan de noden die 
staan beschreven in het rapport Analyse van de digitale 
noden van culturele archieven, erfgoedbibliotheken en musea 
in Vlaanderen.2

David Coppoolse is stafmedewerker bij de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, waar hij bijdraagt 
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uitbouw van de onlinediensten van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, waaronder Flandrica.be.

Maarten Savels is archivaris bij Amsab-ISG. Hij is verantwoordelijk voor de overdracht van 
digitale archieven en de digitalisering van collecties op papier en microfilm. 

Rony Vissers is coördinator bij PACKED vzw, expertisecentrum digitaal erfgoed, van 
waaruit hij werkt aan de uitbouw van een kennisnetwerk dat door overleg en samenwerking 
zowel kwaliteitsverbetering als innovatie nastreeft op het vlak van digitaal erfgoed. Net als 
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1. Dit beklemtoont ook de tekst ‘Waardeer Samenwerking. Advies over Nederlands-Vlaams 
beleid voor het duurzaam beheren, behouden en beschikbaar stellen van Nederlandstalig 
digitaal erfgoed’ van de Raad voor Nederlandse Taal en Letteren / Nederlandse Taalunie. Zie: 
taalunieversum.org/sites/tuv/files/downloads/waardeer_samenwerking.pdf

2. Het volledige rapport is te raadplegen op www.packed.be/images/uploads/news/20140328_
behoeftenanalyse_finaal_met_samenvatting.pdf
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