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Welkomstwoord door Walter Swagemakers
Bestuurslid SIMIN
Walter Swagemakers werkzaam bij EYE Filmmuseum (senior projectleider collecties) heet
namens de organisatie van de studiemiddag (SIMIN, NCDD en CCDD) de sprekers en deelnemers
aan de praktijkmiddag hartelijk welkom en geeft een overzicht van het programma. Marco de
Niet, directeur van Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) zal als moderator de discussie na afloop
van de presentaties leiden.
Presentatie 1 ‘Klein beginnen, groot eindigen’ door Marcel Ras
Programmamanager NCDD
Tijdens de Week van het Digitaal Erfgoed (afgelopen maart) zijn er een aantal publicaties
gepresenteerd die bepalend zijn voor de wijze waarop we in de komende twee jaar volgende
stappen willen zetten in de ontwikkeling van een landelijke, sector-overstijgende infrastructuur
van voorzieningen voor digitaal erfgoed.
Om te beginnen werd er de nationale strategie digitaal erfgoed gepresenteerd.1 Dit is een
initiatief van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). Dit samenwerkingsverband richt zich op de
ontwikkeling van een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten voor het verbeteren van
de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed. Het netwerk is gestart op
initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
De strategie beschrijft hoe de gewenste landelijke infrastructuur tot stand kan komen.
Uitgangspunt daarbij is samenwerking tussen instellingen en de verschillende sectoren.
Het is belangrijk om te weten dat deze visie op samenwerking vooral tot stand is gekomen
vanuit de instellingen zélf. Deelnemers in het netwerk zijn grote landelijke instellingen die
werken aan professioneel behoud en beheer van digitale data (de Koninklijke Bibliotheek, het
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en het Nationaal Archief),
kenniscentrum DEN, de NCDD, startpagina innl en een groeiend aantal partijen en personen van
binnen en buiten de erfgoedsector.
Het uitgangspunt voor een landelijke infrastructuur van voorzieningen is het zogenaamde
drielagenmodel, waarin het beheer van datacollecties, voorzieningen voor het verbinden van die
data en toepassingen voor presentatie en gebruik functioneel worden gescheiden.
De samenwerking wordt concreet gemaakt in drie werkprogramma’s:
1. Digitaal Erfgoed Zichtbaar vergroot de zichtbaarheid van collecties, verkent de vraag van
gebruikers en bevordert (her)gebruik van digitale collecties.
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2. Digitaal Erfgoed Bruikbaar verbetert de mogelijkheden tot gebruik van collecties door ze
gezamenlijk online beschikbaar te stellen, en door data te verbinden en te verrijken met
behulp van termenlijsten en thematisch beheer.
3. Digitaal Erfgoed Houdbaar werkt aan het sector-overstijgend delen, benutten en
opschalen van voorzieningen voor duurzaam behoud en toegang, met aandacht voor
kostenbeheersing en onderlinge rolverdeling ten aanzien van collectievorming.
Voor ons is nu van belang het centrale doel van de activiteiten binnen het derde
werkprogramma, Digitaal Erfgoed Houdbaar, namelijk het tot stand brengen van een
gezamenlijke infrastructuur door middel van domein-overstijgende samenwerking.
De projecten die binnen dit werkpakket uitgevoerd zullen worden, bouwen voort op de
strategische discussies en de projecten die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd binnen de NCDD
en de CCDD.
Twee andere publicaties die op 12 maart gepresenteerd werden zijn: ‘Born digital cultureel
erfgoed, is bedreigd erfgoed’ en ‘Samen wat kan, individueel wat moet - Samen bouwen aan een
netwerk van landelijke voorzieningen’.2 Deze publicaties presenteren de conclusies en
aanbevelingen van twee onderzoeken naar de stand van zaken rond de duurzame
toegankelijkheid van (born) digital erfgoed. Deze onderzoeken hebben beide plaatsgevonden in
2014 en zijn op elkaar afgestemd.
Samen wat kan, individueel wat moet is het resultaat van een onderzoek dat door de NCDD is
uitgevoerd en als doel had het in kaart brengen van de mogelijke scenario’s voor de
ontwikkeling van een netwerk van landelijke voorzieningen. Voorzieningen die onderdeel
uitmaken van de gezamenlijk nationale infrastructuur zoals eerder genoemd. Voorzieningen
(diensten, documentatie, handreikingen, procedures) die door erfgoedinstellingen gebruikt
kunnen worden en hen helpen bij het duurzaam toegankelijk houden van hun collecties.
Tegelijkertijd heeft de Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid (CCDD) onderzoek gedaan naar
de stand van zaken rond de duurzame toegankelijkheid van born digital erfgoed binnen de
culturele sector. Het onderzoek inventariseerde en toetste de verschillende werkwijzen voor
duurzaam behoud en toegankelijkheid van born digital cultureel erfgoed. Daarbij werd specifiek
gekeken naar de domeinen kunst, film, fotografie en architectuur.
Beide onderzoeken eindigen met aanbevelingen voor concrete vervolgstappen. Een deel van
deze stappen zullen gezet worden binnen het werkprogramma Digitaal erfgoed houdbaar.
Presentatie 2 ‘Born digital, de praktijk’ door Frans Neggers
Archivaris & specialist digitale duurzaamheid en e-depot bij Het Nieuwe Instituut
Deze presentatie laat zien waar Het Nieuwe Instituut nu staat, welke problemen er aan de orde
komen bij de opname en het beheer van born digital materiaal, wat digitale duurzaamheid
betekent en hoe tot een aanpak te komen.
Door een gebrek aan goede ordening van archieven ontstaan er problemen bij de selectie en bij
de opname van bestanddelen. Binnen een gebrekkige ordening is niet duidelijk welk document
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bij een taakuitvoering hoort. Hierdoor is het moeilijk te bepalen of een document of bestanddeel
geselecteerd moet worden, en zijn er geen betrouwbare context metadata ter beschikking voor
een goed beheer binnen de systemen van de instelling.
Wat men tegenkomt kan zeer divers zijn, zo werken (veel) architecten met meerdere versies,
soms zowel analoog als digitaal en in verschillende bestandformaten. Probleem bij de acquisitie
is verder dat niet altijd alles in beeld is. Men moet goed doorvragen naar verschillende series,
zoals correspondentie en andere series die men niet te zien krijgt. Bureaus hebben soms moeite
met de overdracht van de inhoud van mailboxen, omdat dat daar allerlei –en soms ook privé –
informatie in staat.
Naast problemen die er rond de selectie en ordening zijn, is er het duurzaamheidsprobleem.
Bureaus gebruiken meestal toevallig voor sommige doeleinden – vooral PR, communicatie en
informatie-uitwisseling – duurzame bestandsformaten. Die zou je dus bij voorkeur voor opname
in je collectie kunnen gebruiken.
Overigens is je preservation strategy – wat je in welk bestandsformaat bewaart – een afgeleide
van je collectiebeleid. De tolerantie voor welke kenmerken en functionaliteit van een digitaal
document je zou mogen verliezen, is verschillend voor elke instelling.
Daarna wordt er ingegaan op hoe born digital archiefmateriaal op te nemen in de collectie - de
worklfow - en de functies van het systeem (eDepot) waarin dat gebeurt.
Als afsluiting wordt een model getoond waarbinnen instellingen – al dan niet per domein –
samen zouden kunnen werken binnen één e-depot. Collectiemanagement is een kerntaak van de
instelling. Daarbij gaat het om het intellectuele document, of dat nu een archiefdocument of een
corporeel document (museaal object) is. Dat document kan verschillende digitale
verschijningsvormen hebben, bijvoorbeeld in PFD en Word, en misschien ook nog een papieren
verschijningsvorm. Het preservation management voor die digitale objecten wordt uitgevoerd in
een e-depot omgeving. Die kan zich bij één instelling bevinden, of een gemeenschappelijk
initiatief zijn en preservation diensten verlenen aan de deelnemende instellingen. De instelling
zal echter altijd zelf haar preservation-beleid moeten formuleren.
Presentatie 3 door Martijn van den Broek
Hoofd collecties Nederlands Fotomuseum
Het verslag van deze presentatie is aanzienlijk korter dan van de andere presentaties omdat een
belangrijk deel van de tekst direct in de PowerPoint-presentatie opgenomen is. Wij verwijzen
dan ook voor verdere informatie naar de PowerPoint.
Tijdens de presentatie wordt ingegaan op de organisatie en collectie van het Nederlands
Fotomuseum, de missie en ambities die zij nastreeft en de financiële middelen die beschikbaar
zijn.
Beheer en registratie van de collectie wordt besproken evenals de huidige opslag van digitale
bestanden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan specifieke zaken waar men als fotoarchief
mee te maken heeft, acquisitie en uitdagingen.
Tot slot worden oplossingen, kansen en “2015 en verder” besproken.
1ste Groepsdiscussie onder leiding van Marco de Niet
Directeur Digitaal Erfgoed Nederland (DEN)
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Naar aanleiding van de eerste twee presentaties van instellingen die voorzichtig hun eerste
stappen in de wereld van duurzame toegankelijkheid zetten, werd er met de zaal gediscussieerd.
Een eerste prikkelende vraag aan de zaal was, hoe het volgens hen komt dat we zo traag
reageren op de digitale ontwikkelingen? Immers de digitale wereld is er al sinds 1993!
Dit heeft volgens de zaal vooral te maken met de grote achterstanden die we hebben opgelopen
in de fysieke wereld waardoor er veelal andere prioriteiten zijn gesteld. Daarnaast heerst er het
gevoel dat er zo veel digitaal materiaal is dat het verlammend werkt. Waar moeten we beginnen?
Toch zullen we iets moeten doen. Om te beginnen moeten we kritisch zijn met betrekking tot
hetgeen we selecteren. We zullen selectief moeten zijn omdat er grenzen zijn aan wat we kunnen
bewaren en aan de middelen die we ter beschikking hebben.
Verder zijn we niet gewend om eigentijds te verzamelen. Daarom lopen we er ‘achteraan’. Een
omslag kost veel tijd en geld. Dat maakt de drempel hoog. We zullen dus klein moeten beginnen.
We zijn afwachtend geweest, maar met reden. Nu is het tijd om stappen te zetten, bij voorkeur
samen. Dat betekent ook een scherp selectiebeleid, gebruikmakend van richtlijnen en in nauwer
contact treden met de makers van born digitaal erfgoedmateriaal. Beginnen bij de bron daar
waar kan. De makers van het materiaal moeten een voordeel zien van bijvoorbeeld het gebruik
van standaarden. Immers het argument dat het goed is voor het cultureel erfgoed alleen is niet
voldoende.
Als het gaat om het bewaren van social media, gaan we dan proberen om een en ander technisch
te organiseren en archiveren of nemen we de krenten uit de pap?
Feit is dat selectie zeer kostbaar is, dat pleit ervoor om gewoon maar alles te bewaren. Maar dat
is dan weer onbetaalbaar aan de opslagkant. Een dilemma dus.
Presentatie 4 ‘E-depot voor digitale kunst’ door Gaby Wijers
Directeur LIMA
In deze presentatie staan de volgende onderwerpen centraal: waar staan we nu, wat komen we
tegen en waar gaan we heen met ons e-depot?
LIMA is het internationale platform voor duurzame toegang tot mediakunst. Wij zijn er voor
collecties en de kunstenaars. Met onze opslag en digitaliseringsdiensten ondersteunen wij
musea, galeries en kunstenaars
Het kader voor digitale kunst en de belangrijkste componenten wordt geschetst. Er is gekozen
voor een domein specifiek e-depot. Dit in verband met het specialistische karakter van het
materiaal en het gebruik daarvan. Wij willen het materiaal niet alleen opslaan maar ook de
kennis met makers, musea en andere afnemers delen.
We hebben de workflow per onderdeel in kaart gebracht. Er bestaan verschillen in opvatting
van termen m.b.t. OAIS-model.
Als wij materiaal binnenkrijgen bekijken en identificeren we dit op een pc die niet in het
netwerk hangt in verband met mogelijke virussen.
Wij zetten sterk in op documentatie. Emulatie is bijvoorbeeld erg kostbaar en als het werk niet
binnen een korte tijd gebruikt wordt moet je weer opnieuw emuleren. Daarom leggen we de
parameters vast op basis waarvan een toekomstige emulatie plaats kan vinden.
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Het leveren aan derden voor bijvoorbeeld een tentoonstelling gaat via onze server. Alle
afgeleiden staan op deze server, en gebruikte software is open source.
We lopen bij het leveren aan derden tegen de beperkingen bij uitlevering via We Transfer en
Upload-Download aan. Het contract en de bestanden met de specificaties komen vaak bij een
afdelingshoofd of directeur terecht maar dus niet bij degene die er mee aan de slag moet gaan.
Terwijl er juist goed in gedocumenteerd staat hoe de bestanden gebruikt horen te worden. Bij
het downloaden zou hiervoor een licence moeten komen.
Wat we verder tegenkomen zijn zaken als:
• Zeer veranderlijke werken, hoe sla je zo’n cyclus goed op in je systeem?
• Software en apparatuur is zo divers en verandert zeer snel.
• Kunstwerken die alleen op internet staan en veel links bevatten. Dit materiaal kunnen we
niet zo conserveren zoals we met andere objecten doen. Ons huidige standpunt is dat we
zeer goed documenteren zodat gereproduceerd kan worden.
Zonder basis subsidie e.d. zijn we zeer kwetsbaar terwijl we wel als koploper gezien worden in
binnen- en buitenland. Dat geeft te denken.
Presentatie 5 ‘Naar een e-depot voor Overijssel’door Vincent Sleebe
Informatiebeheerder Historisch Centrum Overijssel
Deze lezing heeft de titel ‘Naar een e-depot voor provincie Overijssel’, maar wat is een e-depot
eigenlijk? Een kanttekening bij het e-depot voor provincie Overijssel is dat het voor ons een
groot voordeel is geweest dat de provinciale overheid flink heeft ingezet op digitale
duurzaamheid en digitaliseren.
In de archiefwereld wordt stevig ingezet op realisatie van e-depots en er zijn vele initiatieven op
dit gebied. Er wordt veel samengewerkt zoals ook te zien is in de PowerPointpresentatie. Daarbij
komt nog het voordeel dat provincie Overijssel al vroeg besloten heeft om financiële middelen
ter beschikking te stellen aan onder meer het HCO (Historisch Centrum Overijssel) voor een edepot.
We zijn klein begonnen door middel van pilots. De hierbij opgedane ervaringen worden vooral
binnen de archiefwereld gedeeld. Wat vaststond was de verplichting om het Nationaal Archief te
gebruiken voor onderdelen die tot de rijkscollectie behoren.
We hebben nu nog maar weinig digital born in huis maar zodra we de documenten van de
gemeente(s) gaan krijgen zal er zeker digital born materiaal bij zitten. Veel materiaal hebben we
al gedigitaliseerd, denk hierbij aan burgerlijke stand en plat materiaal. Zodra een beeld
gedigitaliseerd is, wordt een ISIL-code toegevoegd. Dit om de naamgeving zo uniform mogelijk te
laten verlopen. Tijdens de scan worden al diverse metadata ingebracht zoals naam en
auteursrechtelijke metadata.
We zijn nu intern bezig met het vastleggen van werkprocessen en procedures.
Overigens wordt er onderscheid gemaakt tussen technische metadata, deze staan ‘in’ een
bestand in het e-depot, en beschrijvende metadata. Deze staat in het collectie-beheerssysteem.
2de Groepsdiscussie onder leiding van Marco de NietDirecteur Digitaal Erfgoed Nederland (DEN)
De tweede discussieronde vindt plaats naar aanleiding van twee voorbeelden waarbij
betreffende organisaties al veel verder zijn met het duurzaam bewaren van hun collecties en dat
doen op basis van samenwerking met andere organisaties. Vraag aan de zaal is: in wat voor
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netwerken musea plaats kunnen nemen om richting een gezamenlijk e-depot te gaan? Moeten
we dit als sector oppakken? Kunnen museale collectie bijvoorbeeld opgenomen worden in het edepot van het Nationaal Archief?
Ook hier is het antwoord niet eenduidig. In principe zou dit mogelijk moeten zijn, maar vaak zijn
e-depots ingericht voor opname van specifieke typen materiaal, waardoor dit dan toch lastiger
is. Een grote drempel is de koppeling aan Digital Asset Management (DAM) systemen. Bij Beeld
& Geluid worden bijvoorbeeld andere eisen gesteld aan toegang en distributie dan bij Eye.
Kortom, er is géén one size fits al oplossing, helaas.
Maar hoe dan nu verder? Is de museumsector verantwoordelijk voor het oplossen van digitale
duurzaamheid? Of moeten we voor de digitale duurzaamheid de oplossing vinden in de private
sector?
Veel vragen:
• Musea hebben elk hun eigen probleem waardoor er nog weinig sprake is van samenwerking.
Hoe kunnen we deze samenwerking realiseren?
• Waarom kan de overheid wel eisen stellen e.d. aan andere sectoren maar niet aan de
erfgoedsector?
• De kleinere musea hebben geen fte’s om de problematiek goed te kunnen hanteren, dus
zouden de grote musea/instellingen het voortouw moeten nemen. Maar doen deze dat ook?
Dat hebben we het probleem van de financiering
Er is op dit moment weinig kans dat de overheid extra middelen ter beschikking zal stellen. De
overheid vindt namelijk dat de ‘digitale wereld’ al een realiteit is. We zullen dus vooral zélf
keuzes moeten maken en moeten samenwerken. Want dat levert voordelen op, ook financieel.
Dit kan beginnen bij het acquisitiebeleid. Hoe zorg je ervoor dat er geen dubbelen ontstaan bij
andere instellingen? Hoe stemmen we selectie- en collectieprofielen op elkaar af?
Allemaal grote vragen die niet een-twee-drie opgelost zullen zijn. Dus ook hier geldt dat klein
beginnen kan helpen. Evenals samenwerking.
Afsluiting programma
Walter Swagemakers dankt sprekers voor hun bijdrage, Marco de Niet voor het leiden van de
discussie, de deelnemers voor hun komst en actieve bijdrage aan de discussie en het Museum
Speelklok voor de goede ontvangst. De middag wordt afgesloten met een borrel waardoor er nog
gelegenheid is om over de middag na te praten.
Toevoeging aan het verslag
Deze informatie over het werkprogramma Digitaal Erfgoed Houdbaar wordt als extra informatie
toegevoegd aan het verslag
In de komende twee jaar, 2015 en 2016 zullen er een aantal samenwerkingsprojecten
uitgevoerd worden binnen het werkprogramma Digitaal Erfgoed Houdbaar. De resultaten van
deze projecten dragen als waren ze legoblokjes bij aan de totstandkoming van een nationale
infrastructuur waarmee erfgoedinstellingen als het ware ontzorgd worden. Projecten volgen een
drietal met elkaar samenhangen thema’s:
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1. De ontwikkeling van een set aan voorzieningen die ervoor moeten zorgen dat de digitale
collecties van zo veel mogelijk Nederlandse erfgoedinstellingen duurzaam beheerd
kunnen worden. Dit willen we bereiken door het beter benutten en opschalen van
bestaande voorzieningen
2. Het ontwikkelen van een transparante kostenstructuur zodat het beter inzichtelijk wordt
wat de kosten voor langetermijnbeheer zijn en instellingen een betere inschatting van
hun langetermijn kosten kunnen maken
3. Het verhelderen van rollen en verantwoordelijkheden ten aanzien van digitale
collectievorming door het maken van afspraken en opstellen van procedures voor
collectievorming en langetermijnbeheer van digitale collecties
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