
 
 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=abraham+kuyper&source=images&cd=&cad=rja&docid=yGiw01NTWclzIM&tbnid=_WIKIfzgpl2s_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vu.nl/nl/over-de-vu/cultuur-kunst/exposorium-vrije-universiteit/tentoonstellingen/2010-tentoonstellingen/2010-03-kopstukken-van-de-vu-1880-2010.asp&ei=rQp9UfunHojV0QWt3ICABQ&bvm=bv.45645796,d.d2k&psig=AFQjCNHbPz5Pj-bfkbd1F48uCwNvK81roQ&ust=1367235569101099
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=vrije+universitei&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZZrPSRvPheI1_M&tbnid=mTvlXB4NNyhUQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nrc.nl/nieuws/2013/03/28/bestuurlijke-crisis-bij-de-vrije-universiteit/&ei=6Qp9UYGSE46T0QXgzIB4&bvm=bv.45645796,d.d2k&psig=AFQjCNEv6GBWpgevvbUrJxR4WmQnUvnuMA&ust=1367235681147498
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=J.+Stellingwerff+hdc&source=images&cd=&cad=rja&docid=4A5Gym7XT_CG4M&tbnid=XyM0niwgKLluJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hdc.vu.nl/nl/over-het-hdc/geschiedenis/index.asp&ei=GgV9UfLjK4TK0QW35YDIDA&bvm=bv.45645796,d.d2k&psig=AFQjCNFWmuawp0pmkqYZ46PHUaGdisJ8Ow&ust=1367234194191513


H D C  D i g i t a a l                                                                                                   P a g i n a  | 1 

 

Afstudeerscriptie 
 

  
 

Hoe kan het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) (HDC), 
als kleine particuliere archiefinstelling, anticiperen op digitaliseringsmogelijkheden en hoe kan het deze 

mogelijkheden in de toekomst implementeren? 

 
 

 
 
 
 
 

Dana Sörensen 
100610854 

VT4 4 juni 2013 
 Bachelor Cultureel Erfgoed/Archivistiek B  

Reinwardt Academie, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 
 

 
 
 

 
 



H D C  D i g i t a a l                                                                                                   P a g i n a  | 2 

 

Samenvatting 
 
Het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) (HDC) is een kleine 
particuliere archiefinstelling die gevestigd is aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Bij het HDC is er geen 
sprake van een doordachte strategie en prioriteiten ten aanzien van digitalisering. Het HDC kampt met 
digitaliseringsdilemma’s en beschikt over weinig personeel en middelen. Vanwege de toenemende mate van 
digitalisering bij collegiale archiefinstellingen wil het HDC zich ook sterk gaan inzetten op het verbeteren van 
de vindbaarheid van de collecties op internet en op het doorontwikkelen van de website. Het HDC ziet zich 
gedwongen om beargumenteerde keuzes te maken.  
Mijn afstudeeronderzoek richt zich op onderzoek naar digitaliseringsmogelijkheden en op de implementatie 
van de geschikte mogelijkheden door het HDC. Door middel van literatuuronderzoek en interviews heb ik 
zoveel mogelijk aspecten van digitalisering in beeld gebracht en heb ik suggesties kunnen formuleren voor 
een digitaliseringsplan voor het HDC. Ik besteed aandacht aan de voor- en nadelen van digitalisering en de 
invloed van digitalisering op de originele fysieke stukken. Ook juridische en ethische aspecten worden in 
kaart gebracht.  
De realisatie van de doelstelling, de digitalisering van deelcollecties van het HDC, wordt in mijn suggesties 
toegelicht. Onder andere wordt beschreven welke digitaliseringsmethodes gevolgd kunnen worden, welke 
middelen daarmee gemoeid zijn en met welke kosten rekening moet worden gehouden.  
Mijn scriptie bestaat uit twee delen, namelijk een terreinverkenning van digitalisering en vervolgens mijn 
suggesties voor een digitaliseringsplan voor het HDC. Deze scriptie zou het HDC kunnen helpen bij het 
ontwikkelen van een digitaliseringsbeleid en een definitief digitaliseringsplan. 
Een digitaliseringsplan moet structuur aanbrengen in een digitaliseringsproces. Mijn suggesties voor een 
digitaliseringsplan, te vinden op pagina 39, is in grote lijnen gebaseerd op de richtlijn, zoals opgenomen in 
het register van Digitaal Erfgoed Nederland (DEN). Waar nodig is de opzet aangepast aan de behoefte van 
het HDC. Tenslotte geef ik adviezen en heb ik een plan van aanpak voorgesteld.  
Niet alleen in de relatie met het publiek, maar ook intern moet het HDC veranderingen ondergaan om de 
vruchten te plukken van de digitalisering. Het is dan ook van groot belang dat medewerkers zo breed en zo 
veel mogelijk betrokken worden bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitalisering.  
Ik heb verschillende medewerkers van archiefinstellingen geïnterviewd die al veel ervaring hebben met 
digitalisering. De interviews hebben belangrijke leermomenten opgeleverd en mogelijk kan het HDC 
profiteren van de genoemde ‘best practices’.  
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Summary 
 
The Historical Documentation Centre for Dutch Protestantism (1800-present) (HDC) is a small private 
archives which is part of the University Library of the VU University Amsterdam. At the HDC there is no well 
thought-out strategy and priorities regarding digitalization. The HDC faces digitalization dilemmas and has 
few staff members and little means. Because of the increasing extent of digitalization at other Dutch archives 
the HDC wants to improve the traceability of the records on internet and further develop its website. The 
HDC feels forced to make well founded choices. 
My bachelor’s thesis focuses on research into possibilities of digitalization and on the implementation of 
suitable possibilities by the HDC. By means of literature search and interviews I have outlined many aspects 
of digitalization and I have been able to develop to formulate suggestions for a digitalization plan for the 
HDC. I elaborate on the advantages and disadvantages of digitalization and the influence on the original 
physical records. Legal and ethical aspects are also mapped. 
The realization of the aim, the digitalization of parts of the HDC’s records are illustrated in my suggestions. 
Various methods are described and what means and what costs will have to be taken into account. 
My thesis consists of two parts, the exploration of digitalization and my suggestions for a digitalization plan 
for the HDC. It may assist the HDC in developing a policy and a final digitalization plan. 
A digitalization plan should help in structuring the digitalization process. The classification in my suggestions 
for a digitalization plan that I have outlined, which can be found on page 39, is largely based on the guideline 
in the register of the DEN Foundation (Digital Heritage Netherlands). I have adapted the scheme to suit the 
needs of the HDC. I also give advice and I propose ways to approach the subject. 
Not only in its relationship with the public, but also internally, the HDC will have to make several changes in 
order to benefit from digitalization. It is of great importance that the employees are involved in new 
developments in the field of digitalization. 
I have interviewed various employees of different archives who already have much experience with 
digitalization. The interviews have produced important insights and ‘best practices’ that the HDC may profit 
from. 
 
 

 



H D C  D i g i t a a l                                                                                                   P a g i n a  | 4 

 

Dana Sörensen 
29 mei 2013 

 

Voorwoord 
 
Na de minor Archieven en een stage van een jaar bij het NIOD was het mijn taak om tijdens de laatste 
periode van mijn studie Cultureel Erfgoed een scriptie te schrijven gericht op het archiefwezen, om naast 
mijn bachelordiploma Cultureel Erfgoed ook mijn diploma archivistiek B te kunnen behalen. Helaas komt 
met deze scriptie een einde aan mijn goede tijd op de Reinwardt Academie. 
Hierbij presenteer ik mijn afstudeerscriptie die is geschreven op verzoek van het HDC. Mijn afstudeerscriptie 
is de eerste stap naar een ‘gedigitaliseerd verleden’ bij het HDC. Mijn afstudeeronderzoek richt zich op het 
ontwikkelen van een plan van aanpak voor het HDC om tot een definitief digitaliseringsplan te komen. Dit 
definitieve digitaliseringsplan moet de beleidsmatige en operationele doelstellingen gaan omvatten voor de 
komende perioden en de context waarin deze zullen worden vormgegeven.  
Een aantal mensen hebben waardevolle bijdragen geleverd. Deze mensen wil ik ontzettend graag bedanken: 
Hans Seijlhouwer, archivaris bij het HDC, wil ik graag bedanken voor zijn begeleiding en waardevolle 
opmerkingen om mijn onderzoek in goede banen te leiden. Ook wil ik graag Els van den Bent, begeleider 
vanuit de Reinwardt Academie, hartelijk bedanken voor haar morele steun, enthousiasme, de literatuurtips 
en feedback over de taaltechnische kant van deze scriptie. Els heeft me tijdens mijn gehele opleiding 
bijgestaan en gestimuleerd en door de jaren heen heb ik veel van haar geleerd. Verder wil ik graag mijn 
moeder bedanken die me vier jaar lang gedurende deze studie gesteund en geholpen heeft. Jacqueline Frijn 
ben ik bijzonder dankbaar voor haar concrete feedback en voor de correcties op spelling en stijl. De volgende 
mensen wil ik bedanken voor de interessante en leuke gesprekken en natuurlijk voor de tijd die zij hebben 
vrijgemaakt om mij te woord te staan: 
Annette Mevis, Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis 
Godfried Kwanten en Patricia Quaghebeur, KADOC Leuven (Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum 
voor Religie, Cultuur en Samenleving) 
Hans Peter Ros, Haags Gemeentearchief 
Christan van der Ven, BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) 
Han Adriaans, Streekarchief Land van Heusden en Altena 
Ramses Peters, KDC (Katholiek Documentatie Centrum) 
Ellen Fleurbaay, Stadsarchief Amsterdam 
Jeanine Tieleman, Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) 
Het was erg leerzaam om een kijkje te mogen nemen in het werkproces van deze organisaties. Zonder hen 
was deze scriptie op een totale mislukking uitgelopen. 
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Terminologie 
 

Archiefbescheiden (archiefstukken): Geheel van bescheiden, die ongeacht hun vorm, naar hun aard 
bestemd zijn om te berusten onder de instelling, persoon, of groep personen die deze heeft ontvangen of 
opgemaakt uit hoofde van zijn/haar activiteiten of vervulling van zijn/haar taken.1 

Autofeed scan: Scan die gemaakt is door een scanner die automatisch papier in kan voeren en scant.2 

Cloud: Via internet opgeslagen en beschikbare data, waarvan niet bekend is waar die data zich bevinden: de 
opslagplaats is net een wolk, ontastbaar. 

Croppen: Het formaat van een afbeelding of document digitaal aanpassen. 

Crowdsourcing: Bij crowdsourcing wordt een online groep, ofwel een crowd, betrokken en gevraagd om 
mee te denken en mee te doen met bepaalde ideeën of activiteiten.3

  

Full text-zoeken: Door middel van een zoekmachine kan iemand steekwoorden invoeren. De zoekmachine 
gaat dan met deze steekwoorden zoeken in de tekst van een document waar die woorden zich bevinden.4  

Hosting: Online houden. 

Medium: Gegevensdrager; voorwerp waarop gegevens (data) worden opgeslagen of opgenomen.5 

Metagegevens, metadata: Informatie over informatie. Gegevens die opgeven a. wanneer, waar, door wie en 
hoe documenten zijn opgemaakt, verwerkt en beheerd, en b. hun technische en logische structuur.6  

OCR: Optical Character Recognition maakt het mogelijk om tekst op papier om te zetten naar een digitale 
tekst.7 

Oecumene: Samenwerking tussen christelijke kerken.8 

Particuliere archiefinstellingen: Archiefinstellingen die niet officieel onder de Archiefwet vallen.9
  

Statisch archief: Documenten die altijd bewaard moeten blijven.10
  

                                                           
1 Teuling, A.J.M. den. Archiefterminologie voor Nederland Vlaanderen.’s-Gravenhage: Stichting Archiefpublicaties, 2007. 
2 Vergelijk.nl. Algemene informatie over scanner. 5 mei 2013 <http://www.vergelijk.nl/info/product_scanner_algemeen/>. 
3 Wat betekent. Wat is Crowdsourcing. 5 mei 2013 <http://www.wat-betekent.nl/wat-is-crowdsourcing/>. 
4 DEN. Full text-zoeken. 28 maart 2013 <http://www.den.nl/abc/Full-text-zoeken/>. 
5 Teuling, A.J.M. den. Archiefterminologie voor Nederland Vlaanderen.’s-Gravenhage: Stichting Archiefpublicaties, 2007. 
6 Ibidem. 
7 Kennislink. OCR: van papier naar scherm. 27 maart 2013 <http://www.kennislink.nl/publicaties/ocr-van-papier-naar-scherm>. 
8 Woorden. Oecumene. 28 maart 2013 <http://www.woorden.org/woord/oecumene>. 
9 Seijlhouwer, Hans. HDC. Persoonlijk interview. 18 maart 2013. 
10 Teuling, A.J.M. den. Archiefterminologie voor Nederland Vlaanderen.’s-Gravenhage: Stichting Archiefpublicaties, 2007. 

http://www.woorden.org/woord/oecumene
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Leeswijzer 
 
In de inleiding worden de uitgangspunten uiteengezet waarop mijn suggesties voor een digitaliseringsplan 
voor het HDC zijn gebaseerd. Vervolgens wordt de casus geschetst en in hoofdstuk 1. wordt het HDC 
beschreven. In hoofdstuk 2. wordt de digitalisering uitgebreid toegelicht. In hoofdstuk 3. beschrijf ik een 
ethisch dilemma en in hoofdstuk 4. wordt het speelveld waarin de digitalisering van archieven plaatsvindt, 
geschetst. In dit hoofdstuk zijn een aantal investeringen van de overheid in de digitalisering van cultureel 
erfgoed uiteengezet. In hoofdstuk 5 worden de verschillende digitaliseringsbedrijven weergegeven en in 
hoofdstuk 6 de digitaliseringskosten- en baten. In hoofdstuk 7 wordt de opbouw van een algemeen 
digitaliseringsplan toegelicht.  
Opzet digitaliseringsplan: 
8. Collectieprofiel van de instelling; in dit hoofdstuk wordt de collectie van het HDC omschreven.  
9. Te digitaliseren deelcollectie; in dit hoofdstuk wordt aangegeven welke deelcollecties in de toekomst voor 
digitalisering in aanmerking kunnen komen. 
10. Prioritering en fasering; in dit hoofdstuk geef ik advies hoe het HDC met financiële middelen, menskracht 
en de technische benodigdheden een digitaliseringsproject kunnen realiseren.  
In de laatste vier hoofdstukken leg ik voor een groot deel dilemma’s voor en geef ik mijn advies ten aanzien 
van de dilemma’s. 
11.Wijze van digitalisering; in dit hoofdstuk worden verschillende digitaliseringsdilemma’s toegelicht en zijn 
de adviezen hierover beschreven. Ook geef ik advies hoe de digitalisering georganiseerd kan worden.  
12. Wijze van beschikbaarstelling; in dit hoofdstuk wordt er kort toegelicht op welke manier de collecties 
beschikbaar kunnen worden gesteld. 
13. Rechtenbeheerssysteem; In dit hoofdstuk worden verschillende modellen toegelicht die het HDC kan 
hanteren voor het omgaan met de rechten van zijn collectie.  
14. Digitale duurzaamheid; In dit hoofdstuk wordt er geadviseerd hoe het HDC het beste om kan gaan met 
de digitale duurzaamheid.  
15. Organisatie & implementatie; in dit hoofdstuk wordt er advies gegeven over de implementatie van een 
digitaliseringsproces- of project en worden de belangrijkste ‘best practices’ en leermomenten weergegeven.  
Na deze hoofdstukken volgt de conclusie van deze scriptie en tenslotte volgen de literatuurlijst, de 
afbeeldingenlijst en de bijlage ‘Best practices’ en leermomenten’.  
 
De termen die op de vorige pagina zijn gedefinieerd zijn de in de tekst schuin gedrukt.  
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Inleiding 
 
Men denkt dat papier zijn langste tijd heeft gehad. De wereld, zo weten we al langer, raakt meer en meer 
gedigitaliseerd. Steeds meer archiefinstellingen beheren en bewaren zowel analoge bronnen als digitale 
bronnen. Dit komt onder andere door de toename van nieuwe technieken en die brengen veel voordelen 
met zich mee. Het opzetten van een digitaliseringsproject is niet eenvoudig en heeft grote gevolgen voor de 
werkwijze van een archiefinstelling.  
Digitalisering is geen afgeronde kwestie in de archiefwereld, maar een ‘hot topic’ en een ontwikkeling, waar 
veel over te zeggen en vragen valt. Dat geldt zeker voor mij als archivaris in spé.  
Deze scriptie is het resultaat van vier maanden onderzoek doen naar de kansen en mogelijke problemen op 
het gebied van digitalisering bij het HDC. Ik heb ook onderzoek gedaan naar ‘best practices’ en haalbare 
praktijk binnen het archiefwezen. 
Dit onderzoek heeft geresulteerd in suggesties voor een digitaliseringsplan voor het HDC, die eventueel ook 
voor andere kleine particuliere archiefinstellingen interessant kunnen zijn.  
Het afgelopen jaar heb ik me gerealiseerd dat ondanks de onontkoombare nadelen digitalisering ook veel 
nieuwe mogelijkheden voor het archiefwezen biedt. Het leek mij daarom erg interessant en uitdagend om in 
opdracht onderzoek te doen naar de kansen en mogelijke problemen van digitalisering voor een kleine 
particuliere archiefinstelling. 
Voor het HDC is digitalisering op dit moment nog een uitdaging. Het HDC voelt de druk dat ze het 
serviceniveau hoog moeten houden, omdat andere archiefinstellingen verder gevorderd zijn met 
digitalisering. Het HDC voelt ook de druk om de archieven makkelijker en misschien goedkoper toegankelijk 
te maken door ze te digitaliseren. Dat er geweldige kansen en uitdagingen liggen op het gebied van 
digitalisering lijkt het HDC duidelijk. Maar wat is een reëel beleid voor een kleinere archiefinstelling met 
weinig middelen? Die vraag houdt het HDC vooral bezig.  
Elke oplossing moet praktisch en realistisch zijn om geïmplementeerd te kunnen worden in een kleine 
archiefinstelling. De basis van elke oplossing ligt in het opstellen van duidelijke procedures en 
stappenplannen. Bovendien moet de oplossing financieel haalbaar zijn: de voorkeur ging, vanzelfsprekend, 
uit naar de goedkoopste oplossing bij gelijke kwaliteit.  
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Onderzoeksvraag 
 
Hoe kan het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) als kleine 
particuliere archiefinstelling, anticiperen op digitaliseringsmogelijkheden en hoe kan het deze mogelijkheden 
in de toekomst implementeren? 
 
Deze deelvragen zijn een hulpmiddel om te komen tot een antwoord op de onderzoeksvraag:  

 
 Wat is het doel van het HDC om te gaan digitaliseren?  

 Welke invloed heeft digitalisering voor de toegankelijkheid van de originele fysieke stukken? 

 Wat zijn de voor- en nadelen van de digitalisering? 

 Tegen welke juridische beperkingen kan het HDC bij de digitalisering aanlopen? 

 Wat zijn de verschillende kostenposten voor het digitaliseren? 

 Staan de kosten in verhouding tot de baten? 

 Welke selectiecriteria kunnen worden gehanteerd bij de keuze van een te digitaliseren deelcollectie? 

 Aan welke eisen moet worden voldaan om een idee voor digitalisering om te zetten in een concreet 
project?  

 Welke bestaande digitaliseringsmethoden zijn mogelijk geschikt voor het HDC? 

 Hoe kan de gedigitaliseerde collectie beschikbaar worden gesteld aan het publiek?  

 Hoe kan digitale duurzaamheid het beste bij het HDC gegarandeerd worden?  

 Hoe kunnen de suggesties voor een digitaliseringsplan geïmplementeerd worden door het HDC? 

 Welke ‘best practices’ en leermomenten zijn er voor het HDC te benoemen?  
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Methodiek 
 
Literatuurstudie, kwalitatief en empirisch onderzoek hebben geleid tot het antwoord op de 
onderzoeksvraag. Ik heb zoveel mogelijk gebruik gemaakt van kennis en ervaringen van derden. Het eerste 
gedeelte van mijn onderzoek is een literatuurstudie geweest. Ik heb me de eerste periode verdiept in diverse 
publicaties van het HDC. Het gaat daarbij om nieuwsbrieven en jaarverslagen van het HDC. Het doel van dit 
vooronderzoek was om meer inzicht te krijgen in de algemene en digitale werkprocessen van het HDC.  
Daarna heb ik literatuur over de huidige digitaliseringsprogramma’s bestudeerd, literatuur over digitalisering 
bij archiefinstellingen in het algemeen en digitaliseringsplannen van verschillende erfgoedinstellingen.  
Uit de literatuurstudie heb ik interviewvragen kunnen ontwikkelen die voor alle betrokken 
archiefinstellingen hetzelfde waren zodat ik op basis van de antwoorden een analyse kon maken.   
Twee maanden lang heb ik me bezig gehouden met kwalitatief onderzoek. De afgelopen jaren is er op het 
gebied van digitalisering veel gebeurd, uitgeprobeerd en geleerd bij veel verschillende archiefinstellingen. Ik 
heb mij voornamelijk gericht op ‘gluren bij de buren’ door middel van het afnemen van interviews. Van de 
interviews heb ik een overzicht gemaakt van de ‘best practices’. Tussen de interviews door heb ik 
bestudeerd welke digitaliseringsplannen momenteel door archiefinstellingen worden gebruikt, op welke 
manier ze worden gehanteerd en tot welke resultaten ze hebben geleid. Daarnaast heb ik de haalbaarheid 
op financieel gebied onderzocht om te kunnen komen op een kwalitatief goed en tegelijkertijd zo goedkoop 
mogelijk digitaliseringsplan. Uiteindelijk heb ik suggesties gedaan voor een digitaliseringsplan voor het HDC.  
 
Keuze voor de opzet digitaliseringsplan DEN                                                        Een basis om op terug te vallen 
 
In plaats van een definitief digitaliseringsplan geef ik suggesties: mijn scriptie is een hulpmiddel om tot een 
definitief digitaliseringsplan te komen. Daarom heb ik gebruik gemaakt van de opzet voor 
digitaliseringsplannen zoals DEN die heeft gepubliceerd.11 Die sluit daar namelijk goed op aan. Daarnaast heb 
ik zoveel mogelijk rekening gehouden met de dilemma’s die bij het HDC spelen en daarmee een eigen draai 
gegeven aan de opzet van een digitaliseringsplan. Bovendien heb ik mij laten inspireren door de inhoud van 
digitaliseringsplannen van andere erfgoedinstellingen, die overigens eveneens voor hun opzet grotendeels 
de DEN-richtlijn hebben gehanteerd.  
  

                                                           
11 DEN. Digitaliseringsplan. 9 mei 2013 <http://www.den.nl/thema/111/>. 
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Een digitaliseringsplan is volgens DEN onderdeel van een informatieplan. Het HDC kan overwegen om in de 
toekomst in samenwerking met de Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit Amsterdam een 
informatieplan te ontwikkelen zodat het digitaliseringsplan en informatieplan onderling samenhangen. ‘’Een 
informatieplan is een plan waarin je als instelling je ICT-beleid vastlegt. Hiermee is het een onmisbare 
schakel in de voorbereiding op je digitale dienstverlening.’’12

 In het informatieplan wordt dan verder 
ingegaan op de achtergrond en visie van digitalisering alsmede de plannen, bedreigingen en kansen. Er 
wordt een overzicht geboden op de al aanwezige informatievoorzieningen binnen het HDC, de gewenste 
situatie en op welke manier dit binnen de mogelijkheden van het HDC gerealiseerd kan worden. Enkele 
processen en richtlijnen zullen al in werking zijn of beschreven zijn, omdat deze al opgenomen zijn in de door 
mij ontwikkelde voorloper van een definitief digitaliseringsplan. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12 DEN. Informatieplannen. 23 april 2013 <http://www.den.nl/thema/116/>. 
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Casusschets 
 
Het HDC is een relatief kleine particuliere archiefinstelling gevestigd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 
Het HDC bevat een gevarieerde collectie uit de rijke geschiedenis van het protestantisme: hervormd, 
gereformeerd, doopsgezind en evangelicaal. Het HDC bezit zowel persoonsarchieven, onder andere van 
Abraham Kuyper en Hendrikus Colijn, als archieven van politieke, culturele en maatschappelijke organisaties. 
Zoals veel archiefinstellingen houdt ook het HDC zich momenteel bezig met de mogelijkheden van 
digitalisering. Maar de komende jaren krijgt het HDC veel te maken met bezuinigingen. Tegelijkertijd wordt 
van het HDC verwacht dat ze het serviceniveau hoog houdt. Bovendien bestaat er vanuit de organisatie en 
bezoekers een zekere druk om de archieven makkelijker toegankelijk te maken door ze te digitaliseren. Het 
digitaal beschikbaar stellen van archiefmaterialen vormt een steeds belangrijkere service voor bezoekers, 
maar brengt ook allerlei uitdagingen met zich mee.  
Voor het HDC, als kleine particuliere archiefinstelling, is digitalisering lastig. Digitaliseren is namelijk duur en 
zeer arbeidsintensief. Het HDC kan daarvoor te weinig mankracht vrij maken, waardoor digitalisering op dit 
moment slechts op zeer bescheiden schaal mogelijk is.  
Tenslotte levert het digitaliseren van archiefstukken nog veel vragen op over de manier om dit materiaal 
duurzaam beschikbaar te houden. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op en zijn 
daardoor ook steeds sneller achterhaald, terwijl archiefmateriaal ook in de toekomst raadpleegbaar moet 
blijven. De vraag hoe duurzame beschikbaarheid bij digitalisering gewaarborgd kan worden, kan op dit 
moment nog lang niet naar tevredenheid beantwoord worden. Daarom worstelt het HDC met een aantal 
dilemma’s op het gebied van digitalisering. 
In het verleden heeft het HDC al enige ervaring opgedaan met een aantal digitaliseringsprojecten. Er zijn al 
enkele digitaliseringsvoorstellen gedaan en is er onderzoek gedaan naar ‘born-digital’ erfgoed, waar het HDC 
veel mee te maken zou kunnen krijgen. 
Grote archiefinstellingen kunnen het zich veroorloven om een digitaal depot, ook wel e-depot genoemd, te 
ontwikkelen. Voor sommige archiefinstellingen is het echter een probleem om voldoende middelen 
beschikbaar te maken, zoals voor een kleine archiefinstelling zoals het HDC.  
Toch zal in de toekomst een duurzame opslag en beheermogelijkheid voor digitale informatie een noodzaak 
zijn. Kleine archiefinstellingen krijgen immers steeds vaker digitale informatie aangeboden en zullen deze 
informatie volgens bepaalde regelingen moeten bewaren: de digitale archiefstukken moeten authentiek, 
betrouwbaar, integer en bruikbaar zijn. Maar hoe krijgen kleine archiefinstellingen zoals het HDC dat voor 
elkaar? Personeel, tijd en geld zijn vaak te beperkt om digitale projecten op te starten. 
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In het algemeen zijn er weinig tot geen bronnen te vinden over de digitalisering bij kleine particuliere 
archiefinstellingen. Er zijn wel verschillende bronnen te vinden over de aanpak van de digitalisering van 
grotere archiefinstellingen. Er is nauwelijks onderzocht hoe kleine particuliere archiefinstellingen met het 
digitale tijdperk mee moeten gaan. Er is nog geen concrete casestudy over hoe in de praktijk kleinere 
instellingen kunnen anticiperen op het enorme scala aan mogelijkheden en de vele dilemma’s.  
Het HDC is daarom op zoek naar een praktische aanpak van digitalisering in hun archief. In dat kader wil het 
HDC een verkennende studie uit laten voeren naar de kansen, mogelijke problemen en ‘best practices’ op dit 
gebied. Het HDC, als kleine particuliere archiefinstelling, heeft onvoldoende zicht op de mogelijkheden die 
digitalisering hen zou kunnen bieden. Helaas is er niemand binnen de organisatie die zich grondig met dit 
onderwerp bezig kan houden. Hiervoor heeft het HDC eigenlijk iemand nodig die specifiek onderzoek doet 
naar de mogelijkheden van digitalisering bij het HDC.  
Kortom, digitalisering van archieven van het HDC is moeilijk. Toch is het een onderwerp dat de komende 
jaren veel aandacht zal vergen en dat steeds belangrijker zal worden. Daarom is het zaak hier tijdig op in te 
spelen. Helaas zijn de middelen die daarvoor beschikbaar zijn in feite ontoereikend, al is het maar omdat 
niemand vrij gemaakt kan worden om zich grondig met dit onderwerp bezig te houden. Het HDC denkt 
echter dat het mogelijk is om een alvast een aantal voorzichtige stappen in de richting van digitalisering te 
zetten.  
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1.   Het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands 
……Protestantisme (1800-heden) 

 

1.1 Geschiedenis 
 
Het HDC werd in 1971 opgericht door VU-bibliothecaris J. Stellingwerff (1924-2010) en rector magnificus 
W.F. de Gaay Fortman (1911-1997). George Puchinger (1921-1999) werd als eerste directeur van het 
Historisch Documentatiecentrum benoemd. Puchinger had veel connecties binnen en buiten de kerkelijke 
wereld, waardoor het HDC verschillende protestantse archieven wist te verwerven. Zo werden onder meer 
de archieven van de Dr. Abraham Kuyper Stichting (waaronder de archieven van H. Colijn, A.W.F. Idenburg, 
Th. Heemskerk en A. Kuyper) en die van de Antirevolutionaire Partij bij het HDC ondergebracht. 
Puchinger werd in 1986 opgevolgd door prof. dr. J. de Bruijn. In hetzelfde jaar werd op zijn initiatief de 
Stichting ter ondersteuning van het Historisch Documentatiecentrum opgericht. De Stichting is bedoeld om 
fondsen te werven waarmee projecten en activiteiten (bijvoorbeeld publicaties, symposia) kunnen worden 
betaald. 
In 2003 volgde prof. Dr. G. Harinck, De Bruijn op. Onder leiding van prof. dr. G. Harinck werd het beleid 
verder ontwikkeld. Het HDC heeft ook sinds de afgelopen jaren internationaal nauwe contacten 
onderhouden met zusterinstellingen in onder meer de Verenigde Staten en Duitsland. Het HDC werd in 2005 
gevestigd in de Vrije Universiteit Amsterdam en is in 2007 onderdeel geworden van de betreffende 
Universiteitsbibliotheek van de VU. Het HDC werkt samen met de Universiteitsbibliotheek aan het 
verbeteren van zijn producten en diensten. De Universiteitsbibliotheek heeft ook een afdeling Bijzondere 
Collecties en biedt ook onderdak aan het Bilderdijk Museum.13

  
De doelstelling van het HDC is onveranderd gebleven in de loop der tijd: ‘’Het verwerven en ontsluiten van 
archiefcollecties, die toegankelijk gemaakt worden voor een breder publiek door middel van onderzoek, 
publicaties en exposities.’’14 

 
 
 

                                                           
13 HDC VU. Over het HDC. Geschiedenis. 27 februari 2013 <http://www.hdc.vu.nl/nl/over-het-hdc/geschiedenis/index.asp>. 
14 Ibidem. 

http://www.hdc.vu.nl/nl/over-het-hdc/geschiedenis/index.asp


H D C  D i g i t a a l                                                                                                   P a g i n a  | 17 

 

Particuliere archiefinstelling 
Het HDC is een particuliere archiefinstelling. Er zijn overheidsarchieven in Nederland (Rijk, provincie, 
gemeente etc.) en particuliere archieven. Particuliere archiefinstellingen hebben zelf bepaald dat ze 
archieven willen bewaren. Particuliere archiefinstellingen vallen dan ook niet officieel onder de Archiefwet. 
Meestal houden de particuliere archiefinstellingen zich er wel min of meer aan. 'Categoriale archieven' 
wordt ook wel als term gebruikt omdat ze meestal rond een bepaald thema bewaren. Bijvoorbeeld het IISG 
(Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis), Atria (kennisinstituut voor emancipatie en 
vrouwengeschiedenis) en natuurlijk het HDC. Deze instellingen hebben typische bewaarprofielen. 

 
Gelieerde stichtingen 
De volgende stichtingen zijn aan het HDC gelieerd: 
Stichting De Honderd Gulden Reis 
Bij deze Stichting kunnen er beurzen worden aangevraagd, bijvoorbeeld beurzen voor reizen ten bate van 
studie, bij voorkeur van het protestantse christendom.  
C.J. de Vogelstichting 
Deze Stichting verleent financiële bijdragen aan studenten en academici voor studie en publicatie op het 
gebied van de reformatorisch-katholieke oecumene.15 
 

Personeel 
Het personeel bij het HDC bestaat uit de vaste staf, vrijwilligers, onderzoekers en stagiaires. Bij het HDC zijn 
er maximaal 16 medewerkers aan het werk, waarvan maar een erg klein deel vaste medewerkers zijn; de 
overige medewerkers zijn stagiaires, onderzoekers en vrijwilligers die op projectbasis of parttime werken.  
Het HDC heeft de volgende zes vaste medewerkers in dienst:  
Prof. dr. G. Harinck, directeur  
J.F. Seijlhouwer, archivaris 
R.H.M. Kinschot, archivaris van het oud-archief van de Vrije Universiteit 
Drs. W.J. Berkelaar, PR-medewerker  
Drs. T.W.F. van Dijk, frontoffice medewerker 
Mw. drs. K.D. Houniet, secretaresse, documentaliste, vertaalster 16 

 
 

                                                           
15 HDC VU. Stichtingen. 27 maart 2013 <http://www.hdc.vu.nl/nl/over-het-hdc/stichtingen/index.asp>.  
16 HDC VU. Medewerkers. 27 maart 2013 <http://www.hdc.vu.nl/nl/over-het-hdc/medewerkers/index.asp>.  

http://www.hdc.vu.nl/nl/over-het-hdc/stichtingen/honderdgulden/index.asp
http://www.hdc.vu.nl/nl/over-het-hdc/stichtingen/devogel/index.asp
http://www.hdc.vu.nl/nl/over-het-hdc/medewerkers/harinck/index.asp
http://www.hdc.vu.nl/nl/over-het-hdc/medewerkers/berkelaar/index.asp
http://www.hdc.vu.nl/nl/over-het-hdc/medewerkers/dijk/index.asp
http://www.hdc.vu.nl/nl/over-het-hdc/medewerkers/houniet/index.asp
http://www.hdc.vu.nl/nl/over-het-hdc/medewerkers/index.asp
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Financiële ontwikkelingen 
Naast het beschikbare budget voor het HDC van de VU kan het werk van het HDC niet verricht worden 
zonder de steun van personen en instanties buiten de VU. Met een donatie draagt een donateur bij aan het 
behoud van het protestantse erfgoed, onderwijs erover, onderzoek ernaar en relevante publieksactiviteiten.  
In 1986 is de Stichting ter ondersteuning van het HDC opgericht. Uit de donaties en bijdragen die de Stichting 
ontvangt worden projecten en activiteiten gefinancierd die niet uit het gewone universitaire budget 
bekostigd kunnen worden. Bijvoorbeeld publicaties, symposia, restauraties van historische voorwerpen etc.17 
‘’De Belastingdienst heeft de Stichting ter Ondersteuning van het HDC per 1 januari 2010 aangemerkt als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de Stichting kunnen worden 
afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende 
regels).’’18 
 

Technische voorzieningen 
Het HDC beschikt over een aantal kleine scanners. Het HDC maakt ook gebruik van een grotere scanner van 
de afdeling Bijzondere Collecties. Het is een scanner van het merk Bookeye. Deze scanner maakt hoge 
kwaliteit scans die het HDC gebruikt voor illustraties of voor het scannen van opgevraagde documenten van 
groot formaat, zoals bijvoorbeeld een krantenpagina. De software van dat apparaat is zo ingewikkeld dat er 
op de afdeling maar één persoon is die hem kan bedienen. Er is geen geld voor een medewerker die deze 
scanner fulltime kan bedienen. Tegenwoordig maken bezoekers ook zelf foto’s van de stukken. 
De digitale stukken, die gescand zijn op verzoek van de gebruikers, worden momenteel bewaard op een 
harde schijf. De bestanden van de archivaris van het HDC, Hans Seijlhouwer, zijn onderdeel van het netwerk 
van de VU. De VU beschikt over een grote server. Alle gegevens van de VU, van alle locaties en afdelingen, 
worden geback upt. Archivaris Seijlhouwer bewaart zijn bestanden ook nog op een eigen harde schijf.19 
 
 
 
 
 

 

                                                           
17 HDC VU. Steun het HDC. 29 april 2013 <http://www.hdc.vu.nl/nl/over-het-hdc/steun/index.asp>. 
18 Ibidem. 
19 Seijlhouwer, Hans. HDC. Persoonlijk interview. 18 maart 2013. 
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1.2 Digitaliseren als doel 
 

Het HDC wil de komende periode een groter en breder publiek bereiken. Naast onderzoekers, studenten en 
andere geïnteresseerden bereikt het ook een groot publiek dat alleen digitaal kennis wil nemen van 
archieven. De andere belangrijke reden voor digitalisering is het behoud van archieven en collecties van het 
HDC. Dankzij digitale kopieën kunnen veel geraadpleegde en kwetsbare bestanden in de depots blijven 
waardoor slijtage van het origineel wordt voorkomen, terwijl de bezoeker wel de informatie kan raadplegen. 
Het HDC heeft de afgelopen jaren de collecties (beeldmateriaal, genealogische bestanden, bewegend beeld) 
voor een deel gedigitaliseerd maar niet ingebed in een digitaliseringsbeleid. Een uitgewerkt 
digitaliseringsplan zal een stevige basis geven voor het ontwikkelen en realiseren van een 
digitaliseringsbeleid en van verdere digitaliseringsprojecten. De adviezen en de suggesties voortvloeiend uit 
mijn onderzoek kunnen een stap zijn in de richting van een dergelijk uitgewerkt plan.  
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2.   Digitalisering 
 
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan digitalisering; de betekenis van digitalisering, de 
verschillende doelstellingen die worden nagestreefd bij het digitaliseren van archiefstukken, de invloed 
van digitalisering op de fysieke stukken en de voor- en nadelen.  
Wat zeggen medewerkers van archiefinstellingen over dit onderwerp? Welke oplossingen worden door 
die medewerkers, met hun voor- en nadelen, in de praktijk gekozen?  
 
Er worden in de erfgoedsector veel verschillende definities gegeven van digitalisering. De ene definitie wordt 
ruimer opgevat dan de ander. Digitalisering is het maken van digitale afbeeldingen van fysieke objecten.20

 

Hierbij kan gedacht worden aan archiefmateriaal op papier, geluidsdragers en beelddragers. Het HDC 
verstaat onder digitalisering in de eerste plaats het omzetten van analoge documenten naar digitale kopieën 
(reproducties), om ze aan een groot publiek online aan te kunnen bieden en voor de komende generaties te 
bewaren. Een digitale kopie kan gemaakt worden met behulp van fotografie of door scanning.  
Het proces van digitalisering is volgens de vakliteratuur echter breder. Han Adriaans, archiefinspecteur bij 
het Streekarchief Land van Heusden en Altena, geeft de volgende toelichting bij de definitie van 
digitalisering: ‘’Veel mensen noemen het scannen digitaliseren, maar daarmee ben je er nog niet. Vooraf 
moet er bekeken worden waarom en wat je wil digitaliseren en wordt er selectie toegepast. Je wilt immers 
de ballast niet digitaliseren. Ook moet het papieren archief goed op orde zijn voordat je gaat digitaliseren. 
Het is een fabeltje om te denken dat wanneer je een slecht papieren archief maar digitaliseert dat de 
problemen dan opgelost zijn. De problemen worden juist erger omdat je bij digitalisering de optische 
herkenbaarheid van een stuk verliest. Een slecht toegankelijk archief levert bij digitalisering een nog slechter 
digitaal archief op. Oftewel: garbage in, garbage out. Vervolgens moeten de scans beschreven worden 
(metadata) en moeten ze in onderlinge samenhang beheerd worden. Denk ook aan procedures die 
afgesproken moeten worden. Ook moeten ze natuurlijk op een klantvriendelijke manier geraadpleegd 
kunnen worden. Digitaliseren is dus veel meer dan alleen een document scannen.’’21

  
Digitalisering betreft het toegankelijk maken van de digitale kopieën van het archiefmateriaal voor een 
breder publiek. Werkzaamheden die onder de term digitalisering vallen zijn bijvoorbeeld het online 

                                                           
20 Windhorst, Margreet. Archieven in transitie. Innovatieagenda voor de archiefsector. Archieven in een digitale samenleving. Amsterdam: Erfgoed Nederland, 2010. 
21 Adriaans, Han. Streekarchief Land van Heusden en Altena. Persoonlijk interview. 11 april 2013. 
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presenteren van materiaal, het toevoegen van metadata en het materiaal doorzoekbaar maken via 
gestandaardiseerde indexen en gebruikersvriendelijke zoeksystemen.22

  

 
Conservering 
De conservering van de originele stukken is een vaakgenoemde doelstelling bij digitaliseringsprojecten. 
Metamorfoze projecten zijn hier een voorbeeld van waarbij conservering in eerste instantie de doelstelling 
is.23

 Digitalisering kan een goede uitkomst bieden wanneer de stukken in slechte conditie verkeren of fysiek 
achteruit gaan vanwege autonoom verval. De inhoud van een fysiek stuk wordt veilig gesteld door het 
maken van een digitale kopie. Daarnaast kunnen de originelen vervolgens ontzien worden door ze aan het 
gebruik te onttrekken. 
 

Digitale toegankelijkheid 
Uit de interviews die ik heb afgenomen bleek dat de meeste archiefinstellingen digitaliseren om hun collectie 
digitaal toegankelijk te maken en de digitale zichtbaarheid van de instelling naar het publiek toe te 
vergroten. Naast het digitaliseren voor bezoekers is er ook sterke behoefte aan digitale zichtbaarheid: veel 
digitaliseringsprojecten worden opgestart vanuit de gedachte een specifieke collectie op internet 
beschikbaar te maken. Digitale kopieën zijn voor iedereen en overal raadpleegbaar. Bovendien zijn digitaal 
toegankelijke collecties veel beter doorzoekbaar dan de fysieke stukken (o.a. door het voordeel van full text-
zoeken). 
 

Substitutie 
Digitalisering ter vervanging oftewel vernietiging is een doelstelling die het tegenovergestelde is van de 
conservering van de originele stukken. Digitaliseren ter vervanging wordt substitutie genoemd. Na de 
digitalisering worden de originele stukken vernietigd en blijft alleen de inhoud digitaal beschikbaar.24

 

Substitutie wordt niet zomaar uitgevoerd. Bij overheidsarchieven is het aan strikte regels gebonden en er 
gaat een strenge selectie aan vooraf.25

 Het beschikken over alleen digitale kopieën kan voor sommige 
instellingen veel besparing opleveren ten aanzien van ruimte en opslagkosten. Substitutie is een omstreden 

                                                           
22 Windhorst, Margreet. Archieven in transitie. Innovatieagenda voor de archiefsector. Archieven in een digitale samenleving. Amsterdam: Erfgoed Nederland, 2010. 
23 Metamorfoze. Richtlijnen Conservering Metamorfoze ABC. 17 april 21013 <http://www.metamorfoze.nl/sites/metamorfoze/files/bestanden/richtlijnen/Metamorfoze_ABC_Richtlijnen_conservering_aug2011.pdf>. 
p. 3. 
24 Teuling, A.J.M. den. Archiefterminologie voor Nederland Vlaanderen.’s-Gravenhage: Stichting Archiefpublicaties, 2007. 
25 Metamorfoze. Hulpmiddel bij het waarderen van gebonden archiefstukken voor digitalisering. 27 april 2013 
<http://www.metamorfoze.nl/sites/metamorfoze/files/bestanden/rapporten/Onderzoeksrapport%202012%20-%20Ilse%20Korthagen.pdf>. p. 56. 

http://www.metamorfoze.nl/sites/metamorfoze/files/bestanden/rapporten/Onderzoeksrapport%202012%20-%20Ilse%20Korthagen.pdf
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praktijk vanwege de vernietiging van oorspronkelijke documenten. Digitalisering betekent bij het HDC geen 
vervanging, omdat hun archieven in bruikleen zijn.  

 

2.1 De invloed van de digitalisering op de originele fysieke stukken 
 
Eén van de vragen waar het HDC mee worstelt is welk invloed de digitalisering heeft op de toegankelijkheid 
van de originele stukken. Bij het digitaliseren staat immers voorop dat de originele stukken niet meer uit 
handen worden gegeven. 
Het HDC heeft bij een Metamorfoze-project (in 2005) beloofd dat de originele stukken niet meer aan de 
bezoekers in handen zou geven, omdat het project inhield dat belangrijke stukken en kwetsbare stukken op 
microfilm opslagen zouden worden. Maar er zijn omstandigheden waarin je de originele stukken nodig hebt. 
Op de fysieke stukken zie je vaak dingen beter dan op een scan. Andersom vind je in een scan veel sneller 
tekst dan in de fysieke stukken, door middel full text-zoeken. Zoals eerder is beschreven is de digitalisering 
bij het HDC niet gelijk aan vervanging. De digitale kopieën en de originelen stukken vullen elkaar juist aan.  
Bij sommige archiefinstellingen worden wel de originelen vernietigd, zoals bijvoorbeeld bij het Haags 
Gemeentearchief26

 en het Westfries Archief27. Vaak wordt echter onderschat hoe kostbaar het is om digitale 
bestanden te onderhouden. Daarnaast kunnen digitale bestanden vanwege technische mankementen veel 
sneller verloren gaan en bovendien leg je met digitalisering maar een deel van het origineel vast: Stempels 
en watermerken bijvoorbeeld kunnen na het scannen slecht zichtbaar zijn.  
Het archiefwezen zit nog steeds in de periode waarin de digitale kopieën en de originele fysieke stukken 
naast elkaar bestaan. Deze situatie zal waarschijnlijk lang blijven voortbestaan.  
 
Dit blijkt ook uit de interviews die ik heb gehad met medewerkers van archiefinstellingen. De meeste 
archiefinstellingen zijn namelijk verplicht om de originele fysieke stukken te bewaren.28 
 
Annette Mevis, archivaris bij Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, beschrijft wat 
voor invloed de digitalisering heeft op hun collectie: ‘’Voor de fysieke stukken betekent het dat we ze niet 
meer hoeven te lichten. Dat kost je geen tijd meer voor het halen uit het depot. Het heeft ook zeker 
conserveringsvoordelen. 

                                                           
26 One Fox. One Fox feliciteert Gemeente Den Haag met papierarme oplossing. 20 april 2013 
<http://www.onefox.nl/Over_ons/Actueel/Nieuwsarchief/Paginas/One%20Fox%20feliciteert%20Gemeente%20Den%20Haag%20met%20papierarme%20oplossing.aspx>. 
27 Westfries Archief. Procedures. 20 april 2013 <http://www.westfriesarchief.nl/over-ons/vakhoek/procedures>. 
28 Erfgoedinspectie. Archiefregeling. 20 april 2013 <http://www.erfgoedinspectie.nl/archieven/wet-en-regelgeving/archiefwetgeving/archiefregeling>. 
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Je hebt altijd redenen waarom iemand het origineel wil zien. Dus je kan het nooit helemaal vervangen. Je 
ziet toch dingen op de scan niet die je op het origineel wel kunt zien. Dus het is geen substitutie terwijl dat 
onder strenge voorwaarden wel mag in de wetgeving. We gooien nooit iets weg als we iets gedigitaliseerd 
hebben.’’29

  

 

Godfried Kwanten, afdelingshoofd Archief bij het KADOC in Leuven, beschrijft wat voor invloed de 
digitalisering heeft op hun collectie: ‘’We zullen die nog bewaren. Als er digitale kopieën zijn dan geven wij 
de fysieke stukken niet meer in handen, we schermen ze dan af en stellen ze niet meer ter beschikking. Voor 
een aantal dragers van fysieke stukken denk ik dat we op termijn stukken zelfs gaan vernietigen. 30 
Bijvoorbeeld de videocollecties: waarvan we goede digitale kopieën hebben, gaan we de video’s wegdoen, 
omdat de leesbaarheid van de video’s over 50 jaar niet meer gewaarborgd zal zijn, laat staan de apparaten 
om ze af te spelen die zijn er waarschijnlijk niet meer. Dus grote delen van de fysieke collectie gaan we 
afschermen. Voor de archieven, foto’s en affiches (alles van papier) geldt dat niet. Ik denk dat originele 
archieven altijd zullen blijven en bewaard zullen worden. Maar toch zullen we de originele archieven zoveel 
mogelijk met rust laten en de digitale kopieën in handen geven. In laatste instantie, als er bijvoorbeeld een 
fototentoonstelling is, zullen we soms de fysieke stukken naar boven moeten halen. Maar bij 95% van de 
gevallen moet men gebruik maken van digitale kopieën. De mensen krijgen dus een thumbnails, TIFF’s en 
een JPEG voorhanden.’’31

  

 
Han Adriaans beschrijft wat voor invloed de digitalisering heeft op hun collectie: ‘’De stukken die het meest 
geraadpleegd worden liggen in het archiefdepot in het pand van het Streekarchief. Als ze eenmaal 
gedigitaliseerd zijn dan gaan ze naar een andere locatie van ons. Dan zijn de fysieke stukken dus verder van 
de raadpleeglocatie. Als er vraag naar is moeten mensen een dag wachten voordat zij ze kunnen raadplegen. 
Het raadplegen van originelen zou plaats kunnen vinden als de scan niet genoeg duidelijkheid biedt (tot nu 
toe nog nooit gebeurd).’’32 
Ellen Fleurbaay, hoofd Publieksdiensten bij het Stadsarchief Amsterdam, beschrijft wat voor invloed de 
digitalisering heeft op hun collectie: ‘’In principe worden de fysieke stukken nadat ze zijn gedigitaliseerd niet 
meer in handen gegeven, uitzonderingen daargelaten. Maar dat zijn echt uitzonderingen, een paar stukken 
op jaarbasis, meer niet.’’33

  

                                                           
29 Mevis, Annette. Atria. Persoonlijk interview. 20 maart 2013. 
30 Peters, Ramses. KDC. E-mail-interview. 12 april 2013. 
31 Kwanten, Godfried. KADOC Leuven. Persoonlijk interview. 29 maart 2013.  
32 Adriaans, Han. Streekarchief Land van Heusden en Altena. Persoonlijk interview. 11 april 2013. 
33 Fleurbaay, Ellen. Stadsarchief Amsterdam. Persoonlijk interview. 15 april 2013.  

Ramses Peters, archivaris bij het Katholiek 
Documentatie Centrum, zegt hierover:  

 

 
 

‘’De fysieke stukken worden in principe niet 
meer in handen gegeven, wel worden fysieke 

stukken soms tentoongesteld.’’ 30 
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Christian van der Ven, coördinator studiezaal bij het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), 
beschrijft wat voor invloed de digitalisering heeft op hun collectie: ‘’De originele fysieke stukken worden 
bewaard. We hebben een regel dat als het eenmaal gedigitaliseerd is dat het origineel niet meer naar boven 
wordt gehaald. Tenzij de kopieën niet goed leesbaar zijn. Er zijn altijd uitzonderingen. Bijvoorbeeld wanneer 
iemand voor een boek per se een kleurenkopie wil maken, maar in de regel halen we het niet meer naar 
boven. Het beschermt ook tegelijkertijd de stukken. Wat het ook voor de fysieke stukken betekent is dat de 
toegankelijkheid van de stukken minder uitgebreid wordt, omdat we weten dat als we het scannen en online 
zetten, dan hoeven we ook niet zo gek veel fysiek toegankelijk te maken. We proberen het zoveel mogelijk te 
beperken.’’34 

 
2.2 Voor- en nadelen van digitalisering 
 
Digitaliseren is veel meer dan alleen het scannen van papier. Kranten, boeken en andere informatiebronnen 
lezen en vinden we tegenwoordig op de laptop of iPad. Verjaardagskaarten en nieuwsbrieven worden 
tegenwoordig bijna allemaal online verstuurd. Archieven worden massaal gedigitaliseerd en bepaalde 
archieven worden langzaam maar zeker geheel vervangen door digitale reproducties. Meer en meer 
archiefinstellingen digitaliseren. Het einde van de fysieke opslag van originele stukken lijkt nabij. Maar is dat 
niet wat overhaast? Weliswaar biedt digitaliseren van archieven de nodige voordelen, maar er zijn ook 
nadelen. 
Hans Seijlhouwer, archivaris bij het HDC, is een voorstander van het maken van een digitale collectie: ‘’Waar 
het om gaat is informatie en dat is bij het HDC voor een groot deel informatie op papier. Het HDC ziet er een 
enorm voordeel in dat het digitaal bewaren van die informatie het autonoom verval van de fysieke stukken 
kan voorkomen.  
De gedigitaliseerde stukken zijn niet altijd even goed leesbaar. Gelukkig kan de tekst op de website vergroot 
worden. Het nieuwe digitale archief maakt het voor onderzoekers en belangstellenden mogelijk om 
voortaan vanuit huis te graven in documenten. Daarnaast krijgen we ook veel vragen van mensen die 
bijvoorbeeld in Limburg wonen, of we iets voor hen willen nazoeken.” Seijlhouwer hoopt dat de digitalisering 
de belangstelling voor het archief zal doen toenemen.35

  

                                                           
34 Ven, van der, Christian. BHIC. Persoonlijk interview. 4 april 2013.  
35 Refdag. Digitaal archief gereformeerde voorman Kuyper aan VU gepresenteerd. 23 maart 2013 
<http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/digitaal_archief_gereformeerde_voorman_kuyper_aan_vu_gepresenteerd_1_689492>. 
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‘’Voor het HDC is een nadeel van de digitalisering natuurlijk de duurzaamheid die het moet garanderen. 
Ondanks dat ziet het HDC dat de duurzaamheid wel steeds beter wordt en wordt het steeds meer 
gegarandeerd. Dus dat heeft weer voordelen. Een ander voordeel is dat nu alle kranten gescand zijn, online 
bezoekers kunnen bij het intypen van een woord zoeken naar kranten die dat ene woord bevat. Vroeger kon 
dat helemaal niet. Men kan hele nieuwe manieren van onderzoek toepassen. Met handschriften is dat nog 
een probleem,’’ aldus Seijlhouwer.36

  
Het gaat enorm veel geld kosten als het HDC de hele collectie zou digitaliseren. Ook moet de digitale 
collectie van metadata voorzien worden en moet het digitale bestand zo uitgebreid mogelijk zijn, zodat de 
gebruiker bij elk onderzoek alle vragen kan stellen. Bij digitale collecties stellen mensen veel specifiekere 
vragen, wat betekent dat het HDC veel meer op voorhand zal moeten ontsluiten en dat ziet het HDC als een 
nadeel. Ondanks een aantal nadelen ziet het HDC veel voordelen van de digitalisering.  
In verschillende bronnen komen de volgende voordelen vaak terug: Een digitaal archief is bijvoorbeeld 
overal ter wereld beschikbaar en is makkelijker te vinden. De digitalisering verhoogt onder andere hierdoor 
het klantgemak en vergroot het publieksbereik. Ook een erg belangrijk voordeel, dat in elke bron terugkomt 
is vertraging van het verval van de originele fysieke stukken, doordat ze fysiek niet meer in handen worden 
gegeven. Daarnaast kan men door middel van digitale scans veel beter informatie doorzoeken, door onder 
andere full text-zoeken. Ook kan door middel van de OCR techniek de doorzoekbaarheid van collecties 
vergemakkelijkt worden.37

 De digitale collectie leidt niet alleen tot een betere toegang voor het publiek, 
maar ook voor de archiefmedewerkers. De archiefmedewerker kan voor het beantwoorden van een vraag 
veel sneller stukken vinden. Dit scheelt veel tijd en levert een bijdrage aan de efficiëntie.‘’Digitalisering lijkt 
een groot succesverhaal te zijn.’’38

  

Bij digitalisering zijn er ook de onontkoombare nadelen. Het starten en het beheren van een digitaal archief 
kost tijd en geld. Archiefinstellingen die het scannen extern laten doen zijn meestal afhankelijk van een 
digitaliseringsbedrijf (een commerciële partij). Wanneer archiefinstellingen de originele stukken gaan 
vernietigen hebben de digitale ‘reproducties’ niet dezelfde juridische bewijskracht als de originele stukken. 
Daarnaast kunnen archiefinstellingen gevaar lopen door digitale inbraken.  
 
 

 

                                                           
36 Seijlhouwer, Hans. HDC. Persoonlijk interview. 18 maart 2013. 
37 Kennislink. OCR: van papier naar scherm. 27 maart 2013 <http://www.kennislink.nl/publicaties/ocr-van-papier-naar-scherm>.  
38 Jeurgens, Charles. ‘Digitaliseren we ons kapot?’ Archievenblad, nr. 4 (mei 2013): p. 13.  
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De voor- en nadelen van de archiefinstellingen  
 
Tijdens het houden van de interviews heb ik aan medewerkers van archiefinstellingen die al veel ervaring 
hebben met de digitalisering, de vraag gesteld of er bij hun duidelijke voor- en nadelen te benoemen zijn. De 
meeste geïnterviewden gaven hier uitgebreid antwoord op. De antwoorden van medewerkers van vier 
verschillende archiefinstellingen zijn hieronder weergegeven. Deze antwoorden geven een helder beeld 
welke voor- en nadelen er zijn bij deze archiefinstellingen.  
 
Han Adriaans benoemt de volgende voor- en nadelen: ‘’Mensen snappen niet hoe duur het is. Mensen 
beginnen direct aan het digitaliseren, terwijl ze eerst moeten inventariseren: alles moet eerst ontsloten 
worden. Ook moet de digitale collectie in de lucht gehouden worden. Dat begint nou door te dringen bij 

archiefinstellingen; dat het in de lucht houden erg duur is.’’39 

 

Annette Mevis geeft de volgende nadelen weer van de digitalisering: ‘’Een nadeel is het beheren van een 

digitale collectie. Je werkt natuurlijk ook samen met de afdeling elektronische diensten of ICT: die moeten 
natuurlijk die duurzame opslag beheren. Wat lastig is toch ook om goede bestandsnamen vast te leggen. 
Ook het duurzaam bewaren wordt steeds beter, maar dat blijft ook steeds een punt van aandacht. Het is een 
relatief kleine instelling en het kost gewoon heel veel geld als je een e-depot zou willen hebben. Een e-depot 
zouden wij dus nooit kunnen betalen. Wij kijken naar zo goed mogelijke oplossingen en daar blijf je 
voortdurend mee bezig, om steeds nieuwe ontwikkelingen en ook andere opslag criteria te vinden, maar 
daar heb je ook DEN voor, die daar normen voor stelt. Je moest alles eerst in TIF bewaren en nu wordt het 
JPEG 2000 die weer minder opslag heeft. Dus dat soort dingen moet je allemaal bijhouden en dan je eigen 
beslissingen in nemen.’’40 
 
Hans Peter Ros van het Haags Gemeentearchief licht de volgende voor- en nadelen van de digitalisering toe: 

‘’Mensen vinden het jammer dat de consequenties van het digitaliseren is dat de openingstijden 
teruglopen en dat ook de beschikbaarstelling van archieven terugloopt. Want wat eenmaal 

gedigitaliseerd is (soms met uitzondering) wordt namelijk niet meer in origineel ter inzage gegeven. 

Maar mensen die ver weg wonen, die vinden het natuurlijk ideaal dat ze het digitaal kunnen inzien.’’41 

                                                           
39 Adriaans, Han. Streekarchief Land van Heusden en Altena. Persoonlijk interview. 11 april 2013. 
40 Mevis, Annette. Atria. Persoonlijk interview. 20 maart 2013. 
41 Ros, Hans Peter. Haags Gemeentearchief. Persoonlijk interview. 3 april 2013. 
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Christian van der Ven geeft de volgende voor- en nadelen: ‘’Een voordeel is dat het origineel zoveel 

mogelijk gespaard blijft. Het origineel wordt minder geraadpleegd. Daarnaast is een voordeel dat het 

publieksbereik wordt vergroot. Men kan stukken makkelijker zoeken, vinden en men hoeft er niet voor op 
reis.  
Een nadeel is dat het geld kost en niet één keer, maar ieder jaar opnieuw. Die scans staan ergens op een 
server, die men moet hosten. Een ander nadeel wanneer je er net mee begint is dat je de nodige kennis 
m.b.t. digitalisering moet hebben. We zijn daar uiteindelijk aardig in meegegroeid, omdat we o.a. van 
professionele bedrijven gebruik maken. Een ander nadeel zou kunnen zijn dat een scan verreweg in de 
meeste gevallen niet het complete origineel vervangt en weergeeft. Bij het scannen wordt in sommige 
gevallen niet alles meegenomen. Ik denk dat we langzamerhand steeds beter weten hoe we gescand 
materiaal het beste online kunnen krijgen.’’42 
 

Overzicht antwoorden uit de interviews 
 
Op de volgende pagina geef ik een overzicht van de voor- en nadelen die de medewerkers van 
archiefinstellingen als antwoord gaven tijdens de interviews. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
42 Ven, van der, Christian. BHIC. Persoonlijk interview. 4 april 2013. 
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Christian van der Ven, BHIC 
Brabants Historisch Informatie Centrum 

 

Han Adriaans, SALHA 
Streekarchief Land van Heusden en Altena 

 

Annette Mevis, Atria 
Kennisinstituut voor emancipatie en 

vrouwengeschiedenis 

Voordelen 

 Het origineel blijft zoveel mogelijk 
gespaard 

 Enorm publieksbereik 

 Stukken zijn makkelijker te vinden 

 Men hoeft niet meer naar de fysieke 
studiezaal te komen 

Nadelen  

 Het kost geld 

 Het hosten kost ieder jaar geld 

 Men moet de nodige kennis hebben m.b.t. 
de digitalisering 

 Een scan is in de meeste gevallen niet een 
complete weergave van het origineel 

Voordelen 

 Klantvriendelijkheid 
Nadelen 

 Alles moet eerst ontsloten worden voordat 
men met digitaliseren gaat beginnen 

 Men beseft nog niet goed hoe duur 
digitaliseren is 

 Het in de lucht houden van de digitale 
collectie kost tijd 

Voordelen  

 Het duurzaam bewaren wordt steeds 
beter 

 Het archief is 24 /7 toegankelijk 
Nadelen  

 Het beheren van een digitale collectie 
kost veel geld 

 Afhankelijk van de afdeling ICT of 
elektronische diensten, want zij 
beheren die duurzame opslag 

 Het is lastig om goede bestandsnamen 
vast te leggen 

 Je moet de ontwikkelingen goed 
bijhouden 

 

Hans Peter Ros, Haags Gemeentearchief Ramses Peters, KDC 
Katholieke Documentatiecentrum 

 

Ellen Fleurbaay, Stadsarchief Amsterdam 
 

Voordelen 

 Mensen die ver weg wonen kunnen het 
archief thuis digitaal raadplegen 

Nadelen 

 Openingstijden van de studiezaal lopen 
terug 

 De beschikbaarstelling van archieven loopt 
terug 

Voordelen 

 Verbeterde toegankelijkheid 

 Betere conservering  
Nadelen 

 Minder zicht op wie de stukken raadpleegt  

 Complexe/steeds veranderende materie 

 Extra kostenpost  
 

Voordelen 

 Het archief is makkelijker toegankelijk 

 24/7 en wereldwijd toegankelijk 

 Het archief is beter doorzoekbaar 
Nadelen 

 De kosten zijn hoog 
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3.   Digitalisering vs. auteursrecht & privacy 
Ethisch dilemma 
 
De digitalisering is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Bijna iedereen maakt dagelijks gebruik 
van het internet. Nederland is één van de landen met het hoogste aantal internetgebruikers.43 Ook 
archiefinstellingen willen door middel van de digitalisering de collecties online beschikbaar maken om het 
publieksbereik en voor het klantgemak te vergroten. Archiefinstellingen die hun collecties op het internet 
willen ontsluiten worden gehinderd door openbaarheidsbeperkingen en het auteursrecht. Maar hoe gaan 
archiefinstellingen om met digitalisering? Uit de interviews blijkt dat er gemengde gevoelens zijn. Wegen 
de belangen van de archiefgebruiker zwaarder dan de belangen van de rechthebbenden?  
In dit hoofdstuk belicht ik de gevaren en de dilemma’s van de digitalisering voor de privacy en het 
auteursrecht. 
 
In de Archiefwet is vastgelegd dat archiefbescheiden openbaar zijn, maar het online openbaar maken van 
archiefbescheiden is niet altijd toegestaan.44

 De belangrijkste wettelijke beperkingen worden veroorzaakt 
door de Auteurswet en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wetten gelden zowel voor de 
overheid als voor particulieren. 45 
Het online beschikbaar stellen van digitale kopieën kan op gespannen voet staan met de Auteurswet 
wanneer het gaat om auteursrechtelijk beschermde werken.46

 Bij het online beschikbaar stellen van digitale 
reproducties die persoonsgegevens bevatten, moet men aandacht hebben voor de consequenties ten 
aanzien van de privacy bovendien staat het op gespannen voet met de Wbp.  
 

Auteurswet & Wet bescherming persoonsgegevens 
 

Het tonen van fysieke stukken vereist geen toestemming van welke auteursrechthebbende dan ook.47
 Maar 

voor het digitaliseren van fysieke stukken en het online brengen van digitale reproducties is wel 
toestemming nodig van alle rechthebbenden.48 Dit betekent dat archiefinstellingen zoals het HDC bij het 

                                                           
43 Windhorst, Margreet. Archieven in transitie. Innovatieagenda voor de archiefsector. Archieven in een digitale samenleving. Amsterdam: Erfgoed Nederland, 2010. 
44 Overheid.nl. Archiefwet 1995. Hoofdstuk II. Archiefbescheiden in het algemeen. Artikel 3. 29 mei 2013 <http://wetten.overheid.nl/BWBR0007376/geldigheidsdatum_29-05-2013>. 
45 Afbeelding 1. Raymond Snijders. If you want to achieve. <http://rsnijders.info/vakblog/wp-content/uploads/2012/10/ifyouwanttoachieve.jpg>. 2012. 
46 Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering Katholieke Universiteit Brabant. De Digitale Overheid en de wet. 29 mei 2013 <http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=4853>. p. 3.  
47 Overheid.nl. Auteurswet. Hoofdstuk I. Algemene bepalingen. Artikel 23. 29 mei 2013 <http://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/geldigheidsdatum_29-05-2013#HoofdstukI>. 
48 Kennisland. Business Model innovatie cultureel erfgoed. 15 mei 2013 <http://www.kennisland.nl/uploads/fckconnector/286db7f5-9e52-494c-93ec-0e00112dc567>. p. 33. 

Afbeelding 1. Quote 45 

http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=4853
http://www.kennisland.nl/uploads/fckconnector/286db7f5-9e52-494c-93ec-0e00112dc567
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ontwikkelen van digitaliseringsplannen met de belanghebbenden te maken krijgen. Het gaat hierbij om 
stukken waarvan de maker nog geen 70 jaar overleden is.49

 Of het gaat om bijzondere persoonsgegevens van 
nog levende personen. Omdat het vaak lastig is vast te stellen of een persoon is overleden gaat men in de 
praktijk ervan uit dat in archiefstukken van 110 jaar en ouder geen gegevens meer voorkomen van levende 
personen. Uitzonderingen van de Wbp zijn: gegevens die alleen gebruikt worden voor een 
wetenschappelijke publicatie of als gegevens geanonimiseerd zijn.50

  
 

Knelpunten 
 
De digitalisering van de maatschappij brengt veel voordelen met zich mee, maar kent ook een schaduwzijde. 
Voor archiefinstellingen is het hun publieke taak om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Het bieden 
van een online toegang tot de gedigitaliseerde collecties is hiervoor een goed effectief hulpmiddel. 
Archiefinstellingen moeten echter eerst toestemming hebben van de rechthebbenden van de archiefstukken 
die onder de Auteurswet en de Wbp vallen. 
Als archiefinstellingen materiaal digitaal beschikbaar maken zonder toestemming van de rechthebbenden, 
dan kan men heel eenvoudig auteursrechtelijk materiaal kopiëren, downloaden en vermenigvuldigen. 
Hetzelfde geldt voor bijzondere persoonsgegevens, met alle consequenties van dien. 
Er zijn weinig erfgoedinstellingen, waaronder archiefinstellingen, die in hun digitaliseringsplan aangeven hoe 
zij met het auteursrecht en openbaarheidsbeperkingen om moeten gaan. Daarnaast hebben veel 
archiefinstellingen weinig inzicht in welke delen van de collecties archiefstukken te vinden zijn die onder de 
twee wetten vallen.51 
DEN is momenteel nog bezig om een richtlijn ‘Rechten’ te ontwikkelen voor cultuur- en erfgoedinstellingen 
zodat ze een hoofdstuk daarover op kunnen nemen in hun digitaliseringsplan of informatieplan.52

 

Archiefinstellingen kunnen in dit hoofdstuk vastleggen hoe zij met deze kwestie om willen gaan. 
‘’Archiefinstellingen moeten de openbaarheids- en auteursrechtelijke status van hun collectie duidelijk in 
kaart brengen.’’53

 Overheidsarchiefinstellingen hebben dat sowieso goed in kaart gebracht, omdat dat in de 
Archiefwet zo is bepaald: ‘’Archief is niet openbaar en dus ontoegankelijk voor raadpleging zolang het de 

                                                           
49 Auteursrecht. Duur van auteursrecht. 6 mei 2013 <http://www.auteursrecht.nl/auteursrecht/22234/>. 
50 Bos-Rops, Yvonne, Marijke Bruggeman, Eric Ketelaar. Archiefwijzer. Handleiding voor het gebruik van archieven in Nederland. Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Bussum: Coutinho, 2005. 
51 Kennisland. Business Model innovatie cultureel erfgoed. 15 mei 2013 <http://www.kennisland.nl/uploads/fckconnector/286db7f5-9e52-494c-93ec-0e00112dc567>. p. 35.  
52 Tieleman, Jeanine. Digitaal Erfgoed Nederland. Persoonlijk gesprek. 19 april 2013. 
53 Kennisland. Business Model innovatie cultureel erfgoed. 15 mei 2013 <http://www.kennisland.nl/uploads/fckconnector/286db7f5-9e52-494c-93ec-0e00112dc567>. p. 35. 

http://www.kennisland.nl/uploads/fckconnector/286db7f5-9e52-494c-93ec-0e00112dc567
http://www.kennisland.nl/uploads/fckconnector/286db7f5-9e52-494c-93ec-0e00112dc567
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persoonlijke levenssfeer van nog levende personen betreft.’’54 Een nadeel is dat hier personele en financiële 
inspanning voor nodig is: het is vaak complex en tijdrovend om rechthebbenden op te sporen.  
Voor archiefinstellingen is het een uitdaging om de balans te vinden tussen de rechten van de persoon, 
auteur en de belangen van de gebruiker. Archiefinstellingen hebben vaak te weinig kennis en ervaring om 
onderhandelingen met rechthebbenden te voeren.55 

 

‘Stop asking for permission?’ 
 
De Auteurswet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) vormen een probleem voor 
archiefinstellingen die mee willen gaan met het digitale tijdperk. Uit de interviews heb ik namelijk kunnen 
concluderen dat de meeste archiefinstellingen de openbaarheids- en auteursrechtelijke status van hun 
collectie nog niet in kaart hebben gebracht. De meeste archiefinstellingen zetten materiaal online zonder 
vooraf toestemming te hebben gevraagd van de rechthebbenden. Pas wanneer de rechthebbenden bezwaar 
aangeven halen de archiefinstellingen deze stukken van het web af.  
Ook gaven sommige archiefinstellingen aan dat ze liever het materiaal verwijderen dan dat ze er geld voor 
moeten gaan betalen om het online te blijven aanbieden. Als er op deze wijze af en toe bezwaren 
binnenkomen ontstaat er zo vanzelf op den duur meer duidelijkheid over de openbaarheids- en 
auteursrechtelijke status van de collectie. Strikt gezien is dit wel een bewuste inbreuk op het auteursrecht en 
de privacy van derden waardoor er risico’s zijn dat de archiefinstellingen er geld of boetes voor moeten 
betalen of de digitale stukken online moeten worden verwijderd. Ondertussen zijn er archiefinstellingen die 
geen tijd, personeel en geld besteden aan de openbaarheids- en auteursrechtelijke status van de collectie.  
Annette Mevis legt uit hoe Atria daar in het verleden en tegenwoordig mee omgaat: ‘’Met het beeldarchief 
gingen wij in het begin niet zo zorgvuldig om. Toen zetten wij alles op het internet. Als mensen bezwaar 
maakten dan haalden wij het gewoon meteen weg. Maar wat vervelender is, is dat je nu zo’n organisatie als 
Pictoright hebt, die er geld voor willen hebben. En daar willen wij niet aan meedoen. Nu hebben we ook de 
dingen van het internet afgehaald die volgens Pictoright niet mogen worden getoond. We proberen dan met 
de auteur of fotograaf direct contact te zoeken om hun toestemming te vragen.’’56

  
De meeste archiefinstellingen zitten nog steeds in de fase dat ze een balans zoeken tussen de rechten van de 
belanghebbende persoon, of auteur en de belangen van de gebruiker. Andere archiefinstellingen zijn al in 
een gevorderde fase van dit proces.  

                                                           
54 Waalwijk, Hans. Syllabus archiefrecht voor archiefbeheer en –beleid. Amsterdam: Archiefschool, 2011.  
55 Kennisland. Business Model innovatie cultureel erfgoed. 15 mei 2013 <http://www.kennisland.nl/uploads/fckconnector/286db7f5-9e52-494c-93ec-0e00112dc567>. p. 35. 
56 Mevis, A. Atria. Persoonlijk interview. 20 maart 2013. 

http://www.kennisland.nl/uploads/fckconnector/286db7f5-9e52-494c-93ec-0e00112dc567
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Han Adriaans vertelt hoe het Streekarchief Land van Heusden en Altena tegenwoordig met het auteursrecht 
omgaat: ‘’Wij zorgen dat onze systemen zo ingericht zijn dat als een auteur claimt recht op een stuk te 
hebben, dat wij het gelijk uit de lucht halen zonder het hele systeem onderuit te halen. Dus de beschrijving 
kan wel blijven staan, maar het plaatje wordt dan verwijderd. Maar wij gaan niet op voorhand zeggen van 
dat we het niet gaan digitaliseren en zover ik weet geen geld geven aan dergelijke clubs die er geld voor 
vragen. Er wordt ook tijd in gestoken om te kijken of er bij gedigitaliseerde stukken bezwaar van kan worden 
gemaakt door belanghebbenden.’’57

  
De conclusie uit de interviews is dat de meeste archiefinstellingen de principes en strakke regeltjes een 
beetje loslaten. Toch willen alle archiefinstellingen zoeken naar een oplossing waarbij je zowel de belangen 
van de auteurs en personen meeneemt alsook de belangen van de gebruiker. 
 

Mijn visie 
 
Als toekomstige archivaris zal ik me bij dit soort kwesties laten leiden door de ‘Beroepscode voor 
archivarissen’ en wettelijke regels: een archiefinstelling loopt immers een financieel risico door materiaal 
zonder toestemming online aan te bieden.58  
De belangen van rechthebbenden wegen in mijn optiek zwaarder dan de belangen van de gebruiker. Als men 
volgens de wetten en regels handelt dan krijgt men meer kennis en ervaring op dit gebied.  
Als archivaris vind ik dat men zoveel mogelijk moet handelen naar de beroepscode wil men het vak waardig 
zijn. 
Daarnaast is het eigenlijk niet aan ons om hierover te beslissen: we houden ons aan onze principes en 
wetten.  
Het online beschikbaar stellen van gedigitaliseerd archiefmateriaal noodzaakt tot een zorgvuldige aandacht 
voor de diverse belangen die hierbij afgewogen dienen te worden. Bij het formuleren van mijn suggesties 
voor een digitaliseringsplan voor het HDC heb ik ook rekening gehouden met het gegeven dat het HDC 
geconfronteerd kan worden met het auteursrecht en openbaarheidsbeperkingen. De vraag is: welke 
mogelijkheden zijn er voor het HDC, als kleine archiefinstelling, om hun collecties online aan te bieden 
zonder inbreuk te maken op privacy en het auteursrecht? In mijn suggesties heb ik een apart hoofdstuk 
gewijd aan dit onderwerp. Zie hoofdstuk ‘Rechtenbeheerssysteem’ (p. 68), waarin ik toelichting geef hoe het 
HDC in de praktijk met deze vraag om kan gaan.  

 

                                                           
57 Adriaans, H. Streekarchief Land van Heusden en Altena. Persoonlijk interview. 11 april 2013. 
58 Horsman, P.J., F.C.J. Ketelaar, T.H.P.M. Thomassen, red. Naar een nieuw paradigma in de archivistiek. Beroepscode voor archivarissen. ’s-Gravenhage: Stichting Archiefpublicaties, 1999. 

7. De archivaris dient zowel de openbaarheid als de 
privacy te respecteren en te handelen binnen de 

grenzen van de relevante wetgeving. 58 
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4.   Digitaliseringsprogramma’s 
  
Archiefinstellingen en andere erfgoedinstellingen die er voor kiezen om hun collecties online te zetten 
staan niet alleen. De overheid steunt, door middel van subsidie, innovatieve en duurzame plannen.  
De afgelopen jaren heeft de overheid op het gebied van digitalisering een aantal belangrijke impulsen 
gegeven.  
Het doel van dit hoofdstuk is om een kort overzicht te geven van de ontwikkelingen van verschillende 
digitaliseringsprogramma's. Voor een uitgebreid overzicht van de ontwikkelingen wordt verwezen naar de 
website van DEN.59 
 
De ontwikkelingen begonnen in 1990 met uitgebreide aandacht voor preventieve conservering van museale 
en archievencollecties in het Deltaplan voor cultuurbehoud.60

  
In 1997 werd gestart met het programma Metamorfoze voor de bibliotheken. Aanvankelijk was 
Metamorfoze alleen bedoeld voor het conserveren van boeken-, kranten- en tijdschriftencollecties. Vanaf 
2005 werden ook archieven aan het programma toegevoegd. Het programma Metamorfoze is tot op de dag 
van vandaag de belangrijkste speler op het gebied van subsidies voor het digitaliseren van het papieren 
erfgoed met als belangrijkste doel: het behoud van informatie op bedreigde dragers.61 
In 1998 werd het begrip Digitale Collectie Nederland geïntroduceerd in een onderzoeksrapport over de 
digitalisering van cultureel erfgoed in Nederland. De Digitale Collectie Nederland: ‘staat voor het streven van 
erfgoedinstellingen, overheid en ondersteunende instellingen om digitaal erfgoed in samenhang toegankelijk 
te maken’.62 
Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), opgericht in 1999, is het nationaal kenniscentrum voor 
informatievoorziening rond de digitalisering van cultureel erfgoed. Op de website van DEN staan uitgebreide 
richtlijnen over het correct digitaliseren van culturele collecties. Daarnaast biedt de website een uitgebreide 
projectendatabank waar culturele instellingen kennis kunnen delen en opdoen.63

  

                                                           
59 DEN. Home. 23 maart 2013 <http://www.den.nl>. 
60 Allsorb. Corrosiepreventie. 23 maart 2013 <http://www.allsorb.com/corrosiepreventie>. 
61 Metamorfoze. Het programma. 23 maart 2013 <http://www.metamorfoze.nl/programma>. 
62 DEN. Digitale Collectie Nederland. 23 maart 2013 <http://www.den.nl/pagina/344/>. 
63 DEN. Over DEN. 23 maart 2013 <http://www.den.nl/over-den>. 

http://www.den.nl/pagina/344/
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Tussen 2006 en 2009 was de subsidieregeling Digitaliseren met Beleid actief. Digitaliseren met Beleid werd 
in het leven geroepen door het Ministerie van OCW om ‘het digitaliseringproces duurzaam in te bedden in 
organisatie, beleid en werkprocessen van culturele erfgoedinstellingen’.64 
Over de hele wereld zijn vele initiatieven en beleidsstukken gewijd aan het digitaliseren van 
erfgoedcollecties. Eén van die belangrijke initiatieven is Europeana, een project dat in 2008 van start is 
gegaan met financiële steun van de Europese Commissie. Het heeft als doel het Europese culturele en 
wetenschappelijke erfgoed online beschikbaar te stellen. Europeana is opgezet als een portaalsite, of 
website, die verder leidt naar andere websites: meestal zijn dat websites van erfgoedinstellingen zoals 
musea, archieven en bibliotheken. Europeana heeft ook als doel om een kennisnetwerk te creëren, met 
partners die actief bijdragen aan de bouw van dat erfgoedportaal.65

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
64 Basis-online. Digitaliseringsbeleid. Cultuurbeleid Digitalisering. 22 maart 2013 <http://www.basis-online.nl/index.cfm/1,119,428,0,html/Digitaal-Nederland-in-zicht>. 
65 DEN. Europeana. 20 maart 2013. <http://www.den.nl/pagina/349/>. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Portaalsite
http://www.basis-online.nl/index.cfm/1,119,428,0,html/Digitaal-Nederland-in-zicht
http://www.den.nl/pagina/349/
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5.   Digitaliseringsbedrijven 
 
Door bijna alle archiefinstellingen waarvan ik medewerkers heb geïnterviewd wordt digitalisering 
grotendeels uitbesteed, met als reden dat er geen of weinig voorzieningen voor het digitaliseren zijn en 
een professioneel digitaliseringsbedrijf beter en efficiënter is.  
In dit hoofdstuk geef ik een beknopt overzicht van de digitaliseringsbedrijven die betrokken zijn of 
geweest zijn bij digitaliseringsprojecten van de archiefinstellingen. 
 
De digitaliseringsbedrijven zijn verantwoordelijk voor het vervaardigen van de digitale kopieën 
(reproducties), met als voorwaarde de beeldkwaliteit die de opdrachtgever graag wil hebben. 66 
Digitaliseringsbedrijven hebben de expertise om de verschillende soorten objecten, bijvoorbeeld grote 
kaarten, goed te digitaliseren. Daarnaast kan de totale omvang van de te digitaliseren collectie te groot zijn 
om die intern te digitaliseren, waardoor digitalisering binnen de vastgestelde projectperiode onmogelijk is. 
Dit zijn redenen waarom archiefinstellingen vaak hulp inschakelen van digitaliseringsbedrijven of andere 
externe partners.  
 
Picturae  
Picturae is onder de geïnterviewden het meest gebruikte digitaliseringsbedrijf. Het bedrijf werd door bijna 
alle archiefinstellingen genoemd. Sommige hebben in het verleden gebruik gemaakt van Picturae en 
sommige archiefinstellingen maken nog steeds gebruik van Picturae en hebben dit bedrijf ook als vaste 
partner.  
Naast Picturae zijn de volgende digitaliseringsbedrijven ingeschakeld voor het digitaliseren van de objecten:  
 

 

De keuze voor een bepaald digitaliseringsbedrijf wordt niet altijd gebaseerd op de aard van het te 
digitaliseren materiaal, maar ook vaak op het te besteden budget. In het volgende hoofdstuk wordt dieper 
ingegaan op de kosten van het digitaliseren.  
 

                                                           
66 Dana Sörensen. Collage logo's digitaliseringsbedrijven. 2013. 

MicroFormat GMS Sercu X-Cago 
Karmac Forline BREED Studio Buitenhof 

 

Afbeelding 2. Collage logo’s digitaliseringsbedrijven 66 
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6.   Digitaliseringskosten 
 
Niet alleen het eventueel ingeschakelde digitaliseringsbedrijf moet betaald worden voor de geleverde 
digitale kopieën: een digitaliseringsproject heeft nog vele andere kostenposten. Hierbij kan gedacht 
worden aan loonkosten, kosten voor apparatuur, investeringen in soft- en hardware, kosten van het 
uitzoeken van gebruiksrechten en de kosten voor het beheer en onderhoud. Met behulp van het 
Rekenmodel digitaliseringskosten67

 en bijbehorende handleiding68 kunnen de kosten van een 
digitaliseringsproject in kaart worden gebracht. Voor een voorbeeld van een digitaliseringsbegroting 
wordt er verwezen naar het digitaliseringsplan van Erfgoedcentrum DiEP.69 
 
Bij digitalisering worden twee soorten kosten onderscheiden: 

 De incidentele kosten: voor het vervaardigen van de digitale bestanden. 

 De structurele kosten: voor het in stand houden en beschikbaar stellen van de digitale bestanden. 
De structurele kosten worden vooral zichtbaar in de kosten voor opslag. Het is raadzaam voor ieder specifiek 
project een eigen projectbegroting te maken. De kosten van de voorbereiding en het digitaliseren zelf zijn 
onder meer afhankelijk van de gewenste kwaliteit van de eindproducten, de doelstelling, de gebruikte 
scanapparatuur, de manier van digitaliseren, de hoeveelheid te digitaliseren stukken en de aard van de 
stukken.70 
 
De prijs per scan kan variëren binnen de volgende marges: 
Per digitale opname 

 Hoge resolutie/reproduceerbaarheid: 1,5 -7,5 euro (o.a. afhankelijk van origineel) 

 Leesbaarheid (van tekst of afbeelding tot de kleine details): 0,20 - 0,40 euro 

 Leesbaarheid autofeed scan: ca. 0,10 euro 
Nabewerking 

 Splitsen en croppen: 0,05 per opname 

 OCR-en: 0,03 - 0,05 per pagina 

 Indexeren van digitale bestanden: 0,10 per bestand 71 

                                                           
67 DEN. Rekenmodel digitaliseringskosten. 5 mei 2013 <http://www.den.nl/nieuws/bericht/968>. 
68 DEN. Handleiding rekenmodel digitaliseringskosten. 5 mei 2013 <http://www.den.nl/art/uploads/files/Publicaties/Handleiding%20Rekenmodel%20Digitaliseringskosten_def.pdf>. 
69 Dordrecht. Digitaliseringsplan  Erfgoedcentrum DiEP. 5 mei 2013 <http://www.dordrecht.nl/pls/idad/mozEgemDocument?F_DOCNR=1698956>. p. 28. 
70 Ibidem, p. 27. 
71 Ibidem. 

http://www.dordrecht.nl/pls/idad/mozEgemDocument?F_DOCNR=1698956
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De kosten voor hosting van de digitale scans bepalen of een grootschalig digitaliseringsproject haalbaar is. 
‘’Deze kosten bedragen €0,004 tot €0,066 per scan en moeten ieder jaar opnieuw worden betaald. Het is 
een misvatting dat deze kosten in de loop der jaren lager zullen worden.’’72  
 

6.1 De baten 
 
Aan digitalisering zijn incidentele en structurele kosten verbonden maar daarnaast zijn er ook baten die 
voortkomen uit het digitaal toegankelijk maken van de archieven en collecties. Deze zijn onder te verdelen 
in: kostenbesparing, inkomsten uit vergoeding, presentatie en beeldvorming.73 
 
Kostenbesparing 
Wanneer er sprake is van vervanging hoeft er geen fysiek depot meer in stand te worden gehouden. Dit 
bespaart kosten voor de onderhoud van het fysieke depot.  
 
Inkomsten uit vergoeding 
Een nieuwe bron van inkomsten kan zijn: het vragen van een vergoeding voor het bekijken of downloaden 
van digitale reproducties.  

 
Presentatie 
‘’De ervaring leert dat elke nieuwe bron een nieuwe vraag oplevert en tot nieuwe mogelijkheden voor 
gebruik leidt. De digitale media bieden de mogelijkheid om de collectie in nieuwe samenwerkingsverbanden 
en voor nieuwe gebruikers op verschillende manieren te presenteren.’’ 
 
Beeldvorming 
‘’Deze baten zijn niet goed in harde cijfers uit te drukken maar mogen niet ongenoemd blijven. De 
waardering van gebruikers van digitale bronnen is groot, het levert goede beeldvorming op.’’ 

 
 
 

                                                           
72 A.Stern. Alles digitaal! Wens of noodzaak? Kosten en baten van grootschalig digitaliseren bij een archiefinstelling. 2008. 5 mei 2013 
<http://dms01.saxion.nl/C12574DB00357096/All+documents/0BAB3D6175C76F5DC12574DB0063003F/$File/Afstudeerscriptie%20A.%20Stern.pdf>. p. 7. 
73 Dordrecht. Digitaliseringsplan  Erfgoedcentrum DiEP. 5 mei 2013 <http://www.dordrecht.nl/pls/idad/mozEgemDocument?F_DOCNR=1698956>. p. 32. 
 

http://dms01.saxion.nl/C12574DB00357096/All+documents/0BAB3D6175C76F5DC12574DB0063003F/$File/Afstudeerscriptie%20A.%20Stern.pdf
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Wat zijn de kosten en baten van het online aanbieden van een collectie bij de archiefinstellingen die ik heb geïnterviewd? 
 

Godfried Kwanten, van het KADOC in Leuven, benoemt de volgende kosten en baten: ‘’De kosten zijn 
natuurlijk de opslag van het materiaal en het digitaliseren zelf. De baten, je hoeft de fysieke stukken niet 
meer in handen te geven. De raadpleging verloopt makkelijker en soepeler. Dat is het grote voordeel. Het 
kostenplaatje is wel aanzienlijk. Digitaal is zeker niet goedkoper. Buitenstaanders realiseren zich dat niet, die 
onderschatten dat. In Vlaanderen leeft nog bij erfgoedinstellingen de verwachting dat de digitalisering 
gefinancierd wordt door de overheid, maar dat is niet zo. Men moet toch echt zoeken naar eigen 
middelen.’’74 
 
Han Adriaans, van het Streekarchief Land van Heusden en Altena, geeft de volgende toelichting over de 
kosten en baten: ‘’De kosten zitten niet alleen in het onderhouden, het in de lucht houden van het systeem 
en het beheren van de scans, maar ook in het beschrijven van de scans en daarop komen reacties van 
mensen, daar moet je op kunnen reageren. Alleen: we zijn een te kleine organisatie om daar iemand full 
time mee bezig te kunnen laten houden. 
De kosten zijn gigantisch en de baten: het wordt gewoon van je verwacht.’’75 

 
Christian van der Ven, van het BHIC, benoemt de volgende kosten en baten: ‘’Als het gaat over kosten dan 
zijn de kosten vele malen hoger dan de baten. Je moet scannen en ze online houden. Financiële baten zijn er 
eigenlijk niet zo gek veel. In natura zijn er wel veel voordelen m.b.t. de digitalisering.’’76

 

 
Ellen Fleurbaay, van het Stadsarchief Amsterdam, benoemt wat de kosten en baten zijn: ‘’Neutraal. Wij 
heffen leges. Leges is een belastingtarief. Die moeten volgens de belasting kostendekkend zijn, er mag geen 
winst en er mag geen verlies zijn. Wat in die kostprijs berekend is, zijn de kosten voor het maken van een 
scan, het online houden, het personeel dat alleen betrokken is bij het maken van een scan.’’77 
 

 
 

                                                           
74 Kwanten, Godfried. KADOC Leuven. Persoonlijk interview. 29 maart 2013. 
75 Adriaans, Han. Streekarchief Land van Heusden en Altena. Persoonlijk interview. 11 april 2013. 
76 Ven, van der, Christian. BHIC. Persoonlijk interview. 4 april 2013. 
77 Fleurbaay, Ellen. Stadsarchief Amsterdam. Persoonlijk interview. 15 april 2013. 
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  Opbouw van een digitaliseringsplan 
 

 
 Het collectieprofiel van de instelling 

 Te digitaliseren deelcollecties 

 Prioritering en fasering 

 Wijze van digitalisering 

 Wijze van beschikbaarstelling  
 

 

7.   Op weg naar een digitaliseringsplan voor het HDC 
 
Het digitaliseringsplan is een basis waar cultuur- en erfgoedinstellingen op terug kunnen vallen bij het 
ontwikkelen van een digitaliseringsproject. Hoe wordt de digitalisering aangepakt? Welke deelcollecties 
komen in aanmerking? Welke standaarden worden gehanteerd? Hoe wordt het gedigitaliseerde materiaal 
beschikbaar gesteld aan het publiek? Dit zijn vragen die allemaal beantwoord moeten worden in een 
digitaliseringsplan.  
 
In het hoofdstuk ‘Methodiek’ heb ik mijn keuze voor de opbouw van een digitaliseringsplan toegelicht en in 
het hoofdstuk ‘Digitaliseringsprogramma's’ lichtte ik de stichting DEN kort toe. DEN moedigt instellingen aan 
om een informatieplan te schrijven, zodat het digitaliseren beleidsmatig gebeurt. Een informatieplan bestaat 
uit een informatiebeleidsplan, een digitaliseringsplan en een duurzaamheidsplan.78 In dit hoofdstuk geef ik 
een algemene beschrijving van de richtlijn van DEN voor het opstellen van een digitaliseringsplan. In het 
digitaliseringsplan leggen cultuur- en erfgoedinstellingen vast hoe ze de digitalisering en digitale 
dienstverlening gaan uitvoeren. 
Samen met het duurzaamheidsplan en het informatiebeleidsplan, is het digitaliseringsplan onderdeel van 
het informatieplan. ‘’In het digitaliseringsplan nemen instellingen de randvoorwaarden voor de ICT-
huishouding binnen hun instelling op. Wanneer instellingen een project opstarten rondom hun digitale 
collecties is het digitaliseringsplan een handige basis om op terug te vallen.’’79 Er zijn al meer dan honderd 
diverse cultuur- en erfgoedinstellingen die een digitaliseringsplan of een informatieplan volgens de 
richtlijnen van DEN hebben opgesteld. 
‘’Het digitaliseringsplan definieert de fasen waarin het te digitaliseren materiaal en de bijbehorende 
documentatie worden geselecteerd en verwerkt. Het bevat bovendien digitaliseringsrichtlijnen en 
voorschriften voor het uitwerken van de fasen tot deelprojecten. De prioriteiten in het digitaliseringsplan 
zullen vaak worden bepaald aan de hand van andere beleidsdocumenten, zoals een tentoonstellingsplan, 
educatieplan, registratieplan of collectieplan.’’80

  
 

 

                                                           
78 DEN. Informatieplannen. 22 maart 2013 <http://www.den.nl/thema/116/informatieplannen>. 
79 DEN. Digitaliseringsplan. 9 mei 2013 <http://www.den.nl/thema/111/>. 
80 Ibidem. 
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‘’Archiefinstellingen hebben de omslag van analoog naar digitaal inmiddels wel gemaakt.’’81 Dit is een 
uitspraak waar het HDC zich nog niet thuis kan voelen. Het HDC beschikt nog niet over een concreet beleid 
met betrekking tot de digitalisering. Het HDC wil voornamelijk digitaliseren voor de gebruikers, voor de 
vergroting van het publieksbereik, om het serviceniveau hoog te houden, voor het behoud van archieven en 
collecties en voor het vergemakkelijken van de werkprocessen. 
Dit zijn belangrijke onderdelen voor het verbeteren van de informatiehuishouding. Daarbij is het belangrijk 
om beargumenteerde keuzes te maken over welke bronnen worden gedigitaliseerd en op welke wijze. De 
vertaling van het digitaliseringsplan naar concrete activiteiten, zoals het opzetten van een 
digitaliseringsproject, verloopt optimaal met behulp van een goed digitaliseringsplan. Een planmatige aanpak 
zorgt voor heldere prioriteiten, een goede voorbereiding en voor een gestructureerde manier van werken. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                           
81 Jeurgens, Charles. ‘Digitaliseren we ons kapot?’ Archievenblad, nr. 4 (mei 2013): p. 13. 
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8. Collectieprofiel van de instelling 
 

8.1 Collectie 
 
Het HDC is een statisch archief en heeft een collectie van circa 3 km. Die is grotendeels ontsloten door 
middel van inventarissen en plaatsingslijsten die als PDF-bestand op de website te vinden zijn.  
De collectie van het HDC bestaat uit archieven, tijdschriften, foto’s en enkele voorwerpen. Het HDC 
verzamelt en beheert collecties van personen en instellingen uit protestantse kring.  
 
Archieven 
‘’De archiefcollectie omvat archieven van personen en organisaties, die op politiek, sociaal-maatschappelijk 
of sociaal-cultureel terrein actief zijn geweest. Het HDC beheert de persoonsarchieven van onder andere de 
minister-presidenten Kuyper, Heemskerk, Colijn, Zijlstra en Biesheuvel. Maar ook archieven van hoogleraren, 
predikanten en literatoren. Naast organisaties als de Antirevolutionaire Partij, de beweging Christenen voor 
het Socialisme, de Woningstichting Patrimonium en de Protestants-christelijke Onderwijzersvereniging zijn 
er de archieven van de NCRV, de IKON en van studentencorpora.’’ 
Het HDC streeft ernaar met de collectie een beeld te geven van de brede protestantse traditie. ‘’Een traditie 
waarin orthodox-gereformeerde en reformatorische, doopsgezinde en evangelische, vrijzinnige en 
progressief-christelijke personen en instellingen een plaats hebben.’’82  

 
Tijdschriften 
Het HDC beheert een collectie tijdschriften. Deze collectie wordt in gedeeltes overgedragen aan de 
Universiteitsbibliotheek van de VU.83 
 
Foto’s 
‘’Het HDC heeft een fotocollectie in het algemeen het Nederlands Protestantisme en een fotocollectie rond 
de geschiedenis van de Vrije Universiteit.’’84

 De fotocollectie en enkele voorwerpen zijn opgenomen in de 
beeldbank van de Universiteitsbibliotheek VU. Bijvoorbeeld gegraveerde portretten van protestantse 

                                                           
82 HDC VU. Archieven. 24 maart 2013 <http://www.hdc.vu.nl/nl/collectie/index.asp>. 
83 HDC VU. Tijdschriften. 24 maart 2013 <http://www.hdc.vu.nl/nl/collectie/tijdschriften/index.asp>. 
84 HDC VU. Beeldbank. 24 maart 2013 <http://www.hdc.vu.nl/nl/collectie/Beeldbank/index.asp>. 

De collectie archieven is verdeeld onder de 
volgende rubrieken: 

 Persoonsarchieven 

 Familie-Archieven 

 Politieke Organisaties 

 Kerkelijke Organisaties 

 Jeugd-, Mannen- en 
Vrouwenbonden en aanverwante 
organisaties 

 Onderwijs 

 Wetenschappelijke Organisaties 

 Sociaal-Economische Organisaties 

 Pers 

 Sociaal-MedischeOrganisaties 

 Culturele Organisaties 

 Andere organisaties 

 Audiovisuele Collecties 

 Overige Collecties 

 

http://www.hdc.vu.nl/nl/collectie/archieven/index.asp#persoonsarchieven
http://www.hdc.vu.nl/nl/collectie/archieven/index.asp#Fam
http://www.hdc.vu.nl/nl/collectie/archieven/index.asp#Fam
http://www.hdc.vu.nl/nl/collectie/archieven/index.asp#Pol
http://www.hdc.vu.nl/nl/collectie/archieven/index.asp#Kerko
http://www.hdc.vu.nl/nl/collectie/archieven/index.asp#Jeugd
http://www.hdc.vu.nl/nl/collectie/archieven/index.asp#Jeugd
http://www.hdc.vu.nl/nl/collectie/archieven/index.asp#Jeugd
http://www.hdc.vu.nl/nl/collectie/archieven/index.asp#Onderwijs
http://www.hdc.vu.nl/nl/collectie/archieven/index.asp#Wetenschappelijk
http://www.hdc.vu.nl/nl/collectie/archieven/index.asp#socec
http://www.hdc.vu.nl/nl/collectie/archieven/index.asp#Pers
http://www.hdc.vu.nl/nl/collectie/archieven/index.asp#socmed
http://www.hdc.vu.nl/nl/collectie/archieven/index.asp#socmed
http://www.hdc.vu.nl/nl/collectie/archieven/index.asp#socmed
http://www.hdc.vu.nl/nl/collectie/archieven/index.asp#socmed
http://www.hdc.vu.nl/nl/collectie/archieven/index.asp#socmed
http://www.hdc.vu.nl/nl/collectie/archieven/index.asp#Cultuur
http://www.hdc.vu.nl/nl/collectie/archieven/index.asp#Andorg
http://www.hdc.vu.nl/nl/collectie/archieven/index.asp#Audiocoll
http://www.hdc.vu.nl/nl/collectie/archieven/index.asp#Overcol
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kopstukken en historische kaarten. ‘’Ook zijn de (propaganda- en jubileum-) films van de Vrije Universiteit 
gedigitaliseerd en hier eveneens te bekijken.’’85 
 
Archief van de Vrije Universiteit 
Op 1 oktober 2012 kreeg het HDC de verantwoordelijkheid over het archief van de Vrije Universiteit. Daarin 
bevinden zich bijvoorbeeld de oprichtingsstukken, notulen van de senaat, het college van directeuren. Ook 
gaat het om stukken van de faculteiten, onderzoeksinstituten en bijvoorbeeld het bezinningscentrum. 
Bijzonder zijn de boeken met inschrijvingen van de eerste studenten en de archieven van verschillende 
studentenverenigingen. 
Het HDC bevindt zich nog in de beginfase van de online presentatie van het VU-archief.86 

 
Toegangen 
 
Archieven:  
Op de website van het HDC is een systematisch overzicht van de archieven te vinden. Aan het systematisch 
overzicht zijn plaatsinglijsten toegevoegd. De plaatsinglijsten van de inventarissen zijn beschikbaar in PDF-
bestanden.  
De fysieke collecties kunnen voor studie en onderzoek geraadpleegd worden in de studiezaal van het HDC. 
Bezoekers kunnen via de website van het HDC stukken reserveren om die vervolgens in de studiezaal te 
bestuderen.  
Tot een uur voor sluitingstijd kunnen bezoekers documenten aanvragen. Bezoekers mogen tien boeken 
en/of dozen tegelijk aanvragen.87

 Om de dienstverlening zo efficiënt mogelijk te organiseren en om te 
voorkomen dat bezoekers lang moet wachten, raadt het HDC de bezoekers aan om de aanvragen enkele 
dagen van te voren te mailen of gebruik te maken van het digitale aanvraagformulier (zie afbeelding 4.).  
Bij het aanvragen van documenten moeten de volgende gegevens worden meegestuurd: 
1. Naam, adres, woonplaats88 
2. Eventueel het nummer van de VU-bibliotheekpas 
3. Inventarisnummer van het archief (eventueel het doosnummer) 
Bezoekers kunnen hun aanvragen digitaal versturen naar de archivaris.89  

                                                           
85 HDC VU. Beeldbank. 24 maart 2013 <http://www.hdc.vu.nl/nl/collectie/Beeldbank/index.asp>. 
86 HDC VU. Archief van de Vrije Universiteit. 2 mei 2013 <http://www.hdc.vu.nl/nl/erfgoedvu/archief/index.asp>. 
87 HDC VU. Dienstverlening. 3 mei 2013 http://www.hdc.vu.nl/nl/over-het-hdc/dienstverlening/index.asp>. 
88 Dana Sörensen. Printscreen websitepagina HDC VU. 2013. 
89 HDC VU. Aanvragen. 3 mei 2013 <http://www.hdc.vu.nl/nl/collectie/aanvragen/index.asp>. 

Afbeelding 3. Digitale aanvraagformulier 

 

88 
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Tijdschriften:  
Op de website van het HDC bevindt zich een overzicht waarin bezoekers kunnen zoeken op de beginletter 
van de titel van een tijdschrift. Bezoekers kunnen ook gebruik maken van de toetscombinatie <ctrl> <f>. 
Hierdoor verschijnt er een zoekbalk.90

  
 
Beeldbank foto’s: 
De fotocollectie van het HDC kan worden geraadpleegd in de digitale beeldbank van de 
Universiteitsbibliotheek van de VU. Voor de toegang naar de fotocollectie wordt er verwezen naar een 
aparte website: http://imagebase.ubvu.vu.nl/cdm/. Voor het ontwikkelen van de beeldbank is gebruik 
gemaakt van de software CONTENTdm® ‘Digital Collection Management Software’.  
 
Het HDC presenteert op de website nog een paar verscheidene online toegangen, naar de Bibliografie van 
Nederlandse Protestantse Periodieken (BNPP) en de Inventarisatie Kerkelijke Gebouwen in Nederland 
(IKGN). 

 
8.2 Gebruikersstatistieken 
 
De gebruikersstatistieken betreffen het aantal, zie volgende pagina, ter inzage gegeven archivalia en/of 
documentatie. Het aantal unieke bezoekers wordt niet ‘waterdicht’ bijgehouden. Daar heeft het HDC geen 
cijfers over.91

  
Het HDC worstelt met de vraag: is de gebruikersgroep niet te beperkt? Om deze vraag te kunnen 
beantwoorden moet het HDC juist over deze cijfers beschikken.  
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
90 HDC VU. Collectie. Tijdschriften. 27 maart 2013 <http://www.hdc.vu.nl/nl/collectie/tijdschriften/index.asp>. 
91 Seijlhouwer, Hans. HDC. Persoonlijk interview. 18 maart 2013. 

http://imagebase.ubvu.vu.nl/cdm/
http://www.hdc.vu.nl/nl/online-informatie/bnpp/index.asp
http://www.hdc.vu.nl/nl/online-informatie/ikgn/index.asp
http://www.hdc.vu.nl/nl/collectie/tijdschriften/index.asp
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De gebruikersstatistieken van het HDC van de afgelopen jaren ziet er als volgt uit: 
 

Jaar Aantal 

2009 
 

1598 

2010 1878 
 

2011 2136 
 

2012 1957 
 

Sinds 2009 houdt de publieksdienst van het HDC precies bij hoeveel archiefdozen er aan bezoekers ter hand 
worden gesteld in de studiezaal. Deze gegevens laten een groeiend gebruik van de collectie zien.92 Het aantal 
ter inzage gegeven archivalia en/of documentatie bedroeg in 2009 1.598; in 2010 1.878, in 2011 2.136 en in 
2012 1.957. Het gemiddelde aantal raadplegingen over de periode 2009-2012 bedraagt 1.892.  
Het HDC heeft geen duidelijke cijfers over de gebruikersstatistieken van de website. 
 
Reproducties 
Het HDC bezit vele waardevolle stukken. Deze zijn ter inzage en kunnen desgewenst in verschillende vormen 
worden gereproduceerd.  
Na toestemming van de archivaris kunnen de stukken met deze tarieven in de volgende vormen worden 
gereproduceerd: 
Kopie A4-formaat zw/w € 0,60 per pagina 
A4-formaat kleur € 0,70 per pagina 
A3-formaat zw/w € 0,70 per pagina 
A3-formaat kleur € 0,80 per pagina 
Scan 72 dpi (verstuurd per email) € 4,50 per opname 
300 dpi (verstuurd per cd) Idem + € 15,- 
Bij grote aantallen wordt de prijs in overleg bepaald. 
Foto Het is mogelijk opnamen te maken met een digitale camera, zonder gebruik te maken van de flits. Het 
gebruik van eigen apparatuur is toegestaan.93 Er is zelfs op verzoek een statief beschikbaar. 

                                                           
92 HDC VU. Novum nr. 30. 27 maart 2013 <http://www.hdc.vu.nl/nl/Images/Novum%2030%20web_tcm99-313718.pdf>. p. 13. 
93 HDC VU. Reproductie tarieven. 27 maart 2013 <http://www.hdc.vu.nl/nl/Images/Reproductie%20tarieven_tcm99-119242.pdf>. 

http://www.hdc.vu.nl/nl/Images/Reproductie%20tarieven_tcm99-119242.pdf
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Elke vorm van reproductie is alleen voor eigen gebruik. In veel gevallen is het auteursrecht van kracht. Ook 
als geen sprake is van auteursrecht gelden er voorwaarden. Wanneer bezoekers bijvoorbeeld de 
reproducties in publicaties of andersoortige bronnen willen gebruiken dienen ze altijd contact op te nemen 
met het HDC.94 
 

8.3 Born-digital erfgoed  
 
Erfgoed is door menselijk handelen vervaardigd en moet bewaard blijven voor nieuwe generaties. 
Tegenwoordig digitaliseren we niet alleen erfgoed (bijvoorbeeld boeken, brieven en foto’s), maar komt ook 
steeds meer erfgoed digitaal tot stand, bijvoorbeeld Word-documenten, e-mails, websites of digitale foto’s.95

  
Ook de Vrije Universiteit heeft een verantwoordelijkheid voor born-digital erfgoed. De instelling en zijn 
medewerkers brengen deze zelf voort. Medewerkers van faculteiten, afdelingen, onderzoeksgroepen, 
hoogleraren en andere medewerkers produceren digitale gegevens: digitale bestanden, websites, e-mails, 
participatie aan social media, enzovoorts. Bovendien ziet de Universiteit ook een bredere taak voor zichzelf 
in het erfgoedbeheer. ‘’Bij het HDC is born-digital nog geen item. Het HDC krijgt nog steeds alleen nog 
papieren archieven binnen. Als er digitaal materiaal wordt ingeleverd is het ondersteunend of zijn het de 
bestanden waarvan de prints aanwezig zijn,’’ aldus Seijlhouwer.96 
Born-digital erfgoed heeft een grote kans om te verdwijnen: dergelijke digitale informatie wordt in enorme 
hoeveelheden geproduceerd, maar kan met één druk op een knop verwijderd zijn. Bovendien veranderen de 
hardware en software waarmee deze te raadplegen is steeds. Er is onduidelijkheid over financiering, de 
verantwoordelijke instellingen en richtlijnen voor duurzaam behoud. Naast de digitalisering van het archief is 
er ook op het gebied van born-digital erfgoed nog veel onduidelijk. Hierdoor vond het HDC het raadzaam om 
ook voor born-digital erfgoed een verkennend rapport op te stellen.  

8.4 Tijdlijn gedigitaliseerde collectieonderdelen                            
 

2005: Metamorfozeproject: Het HDC heeft in dit kader een subsidie gekregen. Het archief van Abraham 
Kuyper is toen op microfilm vastgelegd.97 
 

                                                           
94 HDC VU. Reproductie tarieven. 27 maart 2013 <http://www.hdc.vu.nl/nl/Images/Reproductie%20tarieven_tcm99-119242.pdf>. 
95 NCDD. Born-digital bijzondere collecties. 27 maart 2013. <http://www.ncdd.nl/documents/UKBBornDigitalBijzCollecties_FINAL.pdf>. p. 6. 
96 Seijlhouwer, Hans. HDC. Persoonlijk interview. 18 maart 2013. 
97 HDC VU. Novum nr. 18. 28 maart 2013 <http://www.hdc.vu.nl/nl/Images/Novum%2018_tcm99-120715.pdf>. p. 7. 

http://www.hdc.vu.nl/nl/Images/Reproductie%20tarieven_tcm99-119242.pdf
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2008: Protestant.nl waarin verschillende protestantse organisaties aan deelnemen. Op de website wordt 
alle mogelijke informatie over het protestantisme in heden en verleden samengebracht.98 
 

2010: Met steun van de Stichting Dr. Abraham Kuyperfonds is er gezamenlijk met de 
Universiteitsbibliotheek gewerkt aan een digitale beeldbank, waarbij duizenden foto’s uit de collectie 
toegankelijk zijn gemaakt voor het publiek.  
‘’In het kader van het VWS-programma Erfgoed van de Oorlog zijn de archieven van Trouw en van Trouw-
medewerkers H.W. Groot Enzerink (‘Karel Overijssel’), H. Ottevanger (‘Huib Groningen’) en E. van Ruller 
(‘Mijnheer Peters’) opnieuw geordend, beschreven en gedigitaliseerd.’’99

  
 

2011: Er zijn meer dan een miljoen artikelen uit tientallen periodieken raadpleegbaar en doorzoekbaar via 
www.digibron.nl. ‘’Digibron is een initiatief van de Erdee Media Groep (uitgever van o.a. het Reformatorisch 
Dagblad).’’100 
In samenwerking met de Universiteitsbibliotheek van de VU speelt het HDC in op nieuwe 
ontsluitingsmogelijkheden die het digitale tijdperk biedt. In dit kader werkt het HDC met instellingen zoals de 
Koninklijke Bibliotheek en Digibron aan de digitalisering van verschillende tijdschriften. Door middel van 
sponsoractie is er genoeg geld ingezameld om een tijdschrift te digitaliseren.101

  
 

2012: Princeton Theological Seminary en het HDC hebben vanaf 2006 gezamenlijk gewerkt aan de 
digitalisering van het archief van Abraham Kuyper. De eerste resultaten van dit project zijn nu digitaal 
beschikbaar. Tien meter archief van Abraham Kuyper wordt nu via het internet, altijd en overal, raad-
pleegbaar. Helaas is er tot nu toe maar een kwart van het archief van Kuyper digitaal toegankelijk. Vanwege 
de bezuinigingen loopt het proces vertraging op.102 
Een steeds groter deel van de fotocollectie van het HDC is raadpleegbaar via de beeldbank van de Universi-
teitsbibliotheek VU. Sinds het najaar van 2012 helpt Gezien Ridderbos het HDC als vrijwilliger met het 
toegankelijk maken van de fotocollectie. In 2013 zullen onder meer de foto’s uit het archief Colijn 
gedigitaliseerd gaan worden.103 

                                                           
98 HDC VU. Novum nr. 22. 29 maart 2013 <http://www.hdc.vu.nl/nl/Images/Novum%2022_tcm99-120720.pdf>. p. 7. 
99 HDC VU. Novum nr. 26. 3 mei 2013 <http://www.hdc.vu.nl/nl/Images/Novum%2026_tcm99-177041.pdf>. p. 12.  
100 HDC VU. Novum nr. 28. 3 mei 2013 <http://www.hdc.vu.nl/nl/Images/Novum_28%20_tcm99-225358.pdf>. p. 5.  
101 HDC VU. Novum nr. 29. 3 mei 2013 <http://www.hdc.vu.nl/nl/Images/Novum_29_digitaal_tcm99-248369.pdf>. p. 11. 
102 HDC VU. Novum nr. 30. 3 mei 2013 <http://www.hdc.vu.nl/nl/Images/Novum%2030%20web_tcm99-313718.pdf>. p. 14. 
103 Ibidem. 

http://www.hdc.vu.nl/nl/Images/Novum%2022_tcm99-120720.pdf


H D C  D i g i t a a l                                                                                                   P a g i n a  | 47 

 

In samenwerking met de Universiteitsbibliotheek kon ook een aantal historische VU films worden 
gedigitaliseerd. Het ging om kwetsbaar materiaal dat nu niet alleen duurzaam bewaard kan worden voor een 
groot publiek, maar dat ook onder meer via de website van het HDC, direct zichtbaar is.104

  
De jaarboeken van de VU zijn digitaal. Het doel van het digitaliseren was bescherming van de kwetsbare 
papieren collectie die regelmatig werd opgevraagd en gekopieerd werd door onderzoekers en 
geïnteresseerden. ‘’In de tekst kan op losse woorden worden gezocht. Hierdoor is de informatie 
gemakkelijker toegankelijk geworden en kan de papieren serie beter worden geconserveerd.’’105 
 

2013: ‘’Op 22 maart 2013 werd het project Bibliografie van Nederlandse Protestantse Periodieken (BNPP) 
afgesloten. Het BNPP-project behelst een inventarisatie en beschrijving van meer dan 3.200 protestantse 
periodieken die sinds 1800 in Nederland zijn verschenen. Het HDC streeft ernaar de gegevens uit het BNPP-
project ook via het internet beschikbaar te stellen.’’106 
 
Daarnaast zijn er ook op verzoek stukken gescand. Deze scans zijn op de afdeling van het HDC en die van de 
Bijzondere collecties gescand. De scans worden bewaard in het digitale domein van archivaris Hans 
Seijlhouwer. Het digitale domein van Seijlhouwer is onderdeel van het netwerk van de VU.  
Er is geen duidelijk overzicht welke stukken door middel van ‘digitaliseren op verzoek’ zijn gescand.  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
104 HDC VU. Novum nr. 30. 3 mei 2013 <http://www.hdc.vu.nl/nl/Images/Novum%2030%20web_tcm99-313718.pdf>. p. 14. 
105 UB VU. Jaarboeken VU digitaal. 4 mei 2013 <http://www.ub.vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuwsarchief/2012/okt-dec/jaarboeken-vu-1880-1990-digitaal.asp>. 
106 HDC VU. Bibliografie van Nederlandse Protestante Periodieken. 4 mei 2013 <http://www.hdc.vu.nl/nl/online-informatie/bnpp/index.asp>. 
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9. Te digitaliseren deelcollecties 
 

De voorbereiding van het digitaliseren van archiefstukken vormt niet de eerste stap binnen een 
digitaliseringsproject. De archiefstukken zijn eerst door een selectieprocedure gegaan en uitgekozen om 
gedigitaliseerd te worden. De hele collectie digitaliseren is voor geen enkele instelling realistisch, al was 
het alleen maar vanwege de kosten. De selectie van de archiefstukken heeft alles te maken met de 
doelstelling van het digitaliseren: gaat het om de raadpleegfrequentie van stukken of is het doel 
conservering van de originele fysieke stukken?  
 
Het is nog niet bekend welke deelcollecties het HDC in de toekomst wil gaan digitaliseren en welk doel 
daarbij voorop staat. Daarom geef ik in dit hoofdstuk advies over verschillende criteria of randvoorwaarden 
die het HDC kan hanteren voor het digitaliseren van deelcollecties. Daarnaast geef ik een scenarioschets 
welke onderdelen van de collectie van het HDC in aanmerking zouden kunnen komen voor digitalisering en 
waarom. 
 

9.1 Criteria en randvoorwaarden 
 
Als het HDC digitaliseringsvoorstellen wil indienen dan moeten ze vóór de uitvoering getoetst worden aan de 
selectiecriteria en randvoorwaarden. Hetzelfde geldt voor digitaliseringsprojecten waarbij een gerichte 
subsidiemogelijkheid wordt gegeven.  
 
Selectiecriteria 
Het HDC kan de volgende criteria hanteren voor de selectie van materiaal dat in aanmerking komt voor 
digitalisering: 
Vraag  
 Eén van de belangrijkste criteria: De raadpleegfrequentie van stukken.  

 Stukken waarvan verwacht wordt dat het publiekbereik wordt vergroot.  
Samenwerking 
 Het materiaal past of sluit aan bij een internationaal of nationaal project. 

 Het materiaal kan bijdragen aan de samenwerking met een bepaalde publieksgroep (bijvoorbeeld 
genealogen) of collega instellingen. 

 Het materiaal houdt verband met een actueel thema of belangrijk persoon. 
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Behoud  
 Wanneer materiaal zo kwetsbaar is dat fysieke raadpleging niet meer mogelijk is. 

 Het materiaal is fysiek moeilijk leesbaar of toegankelijk. 

 Het materiaal wordt niet meer fysiek beschikbaar gesteld. Dit komt de fysieke toestand van het 
materiaal ten goede.  

Overig 
 Bij het materiaal is er behoefte aan een gebruikersonderzoek. 

 De collectie heeft grote wetenschappelijke en/of unieke waarde. 

 Het materiaal is informatierijk. 

 Het levert een bijdrage aan een betere toegankelijkheid van de informatie. 

 Er is behoefte aan digitale toegankelijkheid van de informatie voor archiefmedewerkers. 
 
Deze selectiecriteria zijn bedoeld als hulpmiddel bij het bepalen van de nut en noodzaak van digitalisering, 
waarmee beargumenteerd wordt waarom een deelcollectie gedigitaliseerd moet worden. Welk criterium 
komt bovenaan op de lijst te staan en welke onderaan en waarom? Uit de interviews blijkt dat bij de meeste 
archiefinstellingen de stukken die het meest geraadpleegd worden het eerst worden gedigitaliseerd. Dit lijkt 
mij ook het meest belangrijke criterium voor het HDC om digitaliseringsprojecten op te starten. Op deze 
manier wordt het publieksbereik groter en dat is één van de doelstellingen van het HDC om überhaupt te 
gaan digitaliseren. Mijn advies is dus om de volgorde van de criteria die hierboven is weergegeven aan te 
houden.  
 

‘Digitaliseren op verzoek’/digitaliseren op termijn 
Bij ‘digitaliseren op verzoek’ en digitaliseren op termijn wordt er geen selectie vooraf gemaakt, maar wordt 
er op aanvraag van de gebruiker (tegen betaling) gedigitaliseerd of ten behoeve van een nieuwe presentatie 
of een project. 
 

Randvoorwaarden 
Behalve de bovenstaande criteria, moet men rekening houden met de volgende randvoorwaarden. Wanneer 
er niet aan deze randvoorwaarden kan worden voldaan, moet er goed beargumenteerd waarom de 
digitalisering doorgezet moet worden.  

 Het HDC digitaliseert in principe geen beelden die elders al worden gedigitaliseerd. 

 Bij het digitaliseringsproces houdt het HDC rekening met de Wet bescherming persoonsgegevens (STB 
2000, nr 302). 
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 Het HDC houdt voor een groot deel rekening met de Archiefwet en het HDC houdt rekening met de 
Auteurswet. 

 Het HDC heeft afspraken gemaakt over structurele voorzieningen om de digitale collectie te beheren. 

 Het HDC is in staat de structurele kosten voor de permanente bewaring en beschikbaarstelling te 
dragen.  

 

9.2 Scenarioschets  
 

Archieven 
 
Stukken die veelvuldig geraadpleegd worden en het publieksbereik vergroten 
 Gereformeerde kerk Amsterdam-Zuid 

 Vereniging van Gereformeerde Studenten te Leiden Franciscus Gomarus 

 Civitas 

 Studiosorum in Fundamento Reformato (c.s.f.r.) 

 Gereformeerd School Verband 

 Christelijke Emigratie Centrale 

 Vergadering der Gelovigen – Stukken betreffende de Filadelphia Zending 

 Reformatorische Politieke Federatie 

 Trouw 

 NCRV  
 

Stukken die verband houden met een belangrijk persoon 
 A. Kuyper 

 A.S. Talma 

 H. Bavinck 

 P. Jongeling 

 J.G. Geelkerken 

 D.H.Th. Vollenhoven 

 H. Colijn 

 Th. Heemskerk 
 

Op de volgende pagina geef ik drie mogelijkheden voor een digitaliseringsproject die verband houden met 
een belangrijk persoon. 
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A. Kuyper  
Abraham Kuyper is één van de belangrijkste Nederlandse staatslieden. Kuyper was predikant, hoogleraar, 
journalist en politicus.107

 Princeton Theological Seminary en het HDC hebben vanaf 2006 gezamenlijk 
gewerkt aan de digitalisering van het archief van Abraham Kuyper. De eerste resultaten van dit project zijn 
nu digitaal beschikbaar. Helaas is er tot nu toe maar een kwart van het archief van Kuyper digitaal 
toegankelijk. Door de bezuinigingen loopt het proces vertraging op. Om het project af te ronden is het de 
bedoeling om de tien meter archief van Abraham Kuyper via het internet wereldwijd toegankelijk te krijgen.  
H. Colijn 
150 jaar Colijn (2019). Hendrikus Colijn, geboren in 1869, was militair, lid van de Anti-Revolutionaire Partij en 
minister-president.108

 Het HDC beheert al vanaf 1972 een enorme hoeveelheid stukken betreffende 
Hendrikus Colijn. Vanaf 2010 is er gewerkt aan een uitgebreide en gedetailleerde plaatsingslijst bij de 
collecties. De Colijn-collecties beslaan de periode 1872-2012. Omdat de collecties van Colijn één van de 
meest geraadpleegde zijn wordt er in de toekomst een project gestart om de collecties digitaal toegankelijk 
te maken als Colijn’s geboortejaar 150 jaar geleden is.  
A.S. Talma 
150 jaar Talma (2014). Het HDC beheert het archief van Aritius Sybrandus Talma. Talma, geboren in 1864 
was een bekende Nederlandse politicus.109 Omdat de collectie van Talma één van de meest vaak 
geraadpleegde is wordt er binnenkort een project gestart om delen van de collectie van Talma te gaan 
digitaliseren en digitaal toegankelijk te maken bij het 150-jarig jubileum van Talma.  

 
Stukken die aansluiten bij een nationaal project en een actueel thema 
Stichting Academisch Erfgoed  
Stichting Academisch Erfgoed is een website voor de collecties van negen Nederlandse universiteiten. Het is 
een verzameling die te maken heeft met onderwijs, onderzoek en tradities van de Nederlandse 
universiteiten. De nieuwe website (november 2012) biedt voor het eerst de mogelijkheid in één keer door de 
collecties van alle universiteiten samen te zoeken.110

 Ook de Vrije Universiteit is aan dit project verbonden. 
Op 1 oktober 2012 kreeg het HDC de verantwoordelijkheid over het archief van de Vrije Universiteit. Met dit 
project kan de VU waaronder het HDC, meer bekendheid verwerven door de collecties digitaal beschikbaar 

                                                           
107 Parlement & Politiek. Dr. A. (Abraham) Kuyper. 6 mei 2013 <http://www.parlement.com/id/vg09ll2lb8zw/a_abraham_kuyper>. 
108 Parlement & Politiek. Dr. H. (Hendrik) Colijn. 6 mei 2013 <http://www.parlement.com/id/vg09lkz7m8z5/h_hendrik_colijn>. 
109 Parlement & Politiek. A.S. (Syb) Talma. 6 mei 2013 <http://www.parlement.com/id/vg09lla1e0x7/a_s_syb_talma>. 
110 Stichting Academisch Erfgoed. Home. 6 mei 2013 <http://www.academischerfgoed.nl/>. 
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te maken via academische collecties.nl. De VU staat nog in de beginfase om de collecties te digitaliseren en 
toegankelijk te maken op de website.  

 

Fotocollectie 
 
Stukken die veelvuldig geraadpleegd worden en het publieksbereik vergroten 
Een steeds groter deel van de fotocollectie van het HDC is raadpleegbaar via de beeldbank van de Universi-
teitsbibliotheek van de Vrije Universiteit. Het HDC streeft er naar de hele fotocollectie digitaal beschikbaar te 
hebben en te presenteren.  
 
Stukken die verband houden met een belangrijk persoon 
In 2013 zullen onder meer de foto’s uit het archief Colijn gedigitaliseerd gaan worden. Dit project moet nog 
van start gaan.  
 
Stukken die aansluiten bij een nationaal project en een actueel thema 
De fotocollectie van de VU moet toegankelijk worden gemaakt via de website van Stichting Academisch 
Erfgoed: www.academischecollecties.nl.  
 

Tijdschriften 
 
Stukken die veelvuldig geraadpleegd worden en het publieksbereik vergroten 
De afgelopen jaren valt de tijdschriftencollectie onder de meest geraadpleegde collecties. Welke onderdelen 
van de collectie dat precies zijn is niet bekend. Het HDC kan deze collectie in de toekomst gaan bijhouden en 
de meest geraadpleegde onderdelen digitaal toegankelijk gaan maken.  
 
Het is vaak moeilijk te bepalen waar het publiek precies behoefte aan heeft zodat men kan beslissen welke 
deelcollecties moeten worden gedigitaliseerd. Het publiek is vaak niet voldoende op de hoogte van 
beschikbaarheid van gescand materiaal. Het HDC moet het zoekgedrag, gebruikersonderzoek en vragen van 
de klant zoveel mogelijk in kaart brengen. Op basis daarvan kan het HDC keuzes maken ten aanzien van te 
digitaliseren deelcollecties. Het HDC kan de volgende onderzoeken en instrumenten hanteren: 
 

Doelgroepenonderzoek Usability onderzoek 

Analyse van webstatistieken Vraagregistratie 
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10. Prioritering en fasering 
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven in welke volgorde en in welk tempo de deelcollecties gedigitaliseerd 
moeten worden. Hierbij moet duidelijk worden aangegeven op basis van welke selectiecriteria de 
volgorde wordt bepaald. Deze criteria staan beschreven in het hoofdstuk ‘Te digitaliseren deelcollecties’.  
In dit hoofdstuk staat de volgende vraag centraal: Aan welke eisen moet voldaan worden om een 
digitaliseringsvoorstel om te zetten in een concreet project? De eisen betreffen: financiële middelen, 
menskracht en technische benodigdheden.111 In dit hoofdstuk geef ik advies over deze drie benodigdheden 
om te komen tot de realisatie van een digitaliseringsproject.  
 

Prioritering 
Er is gekozen voor de volgende prioritering: De digitalisering van een deelcollectie wordt eerder uitgevoerd 
als die collectie aan meer selectiecriteria voldoet dan andere deelcollecties (zie hoofdstuk ‘Te digitaliseren 
deelcollecties’). 
 

Fasering 
De volgorde en het tempo van de digitalisering bij het HDC kunnen nog niet definitief vastgelegd worden. De 
digitalisering moet namelijk bij het HDC nog op gang komen, ontwikkeld en ingebed worden. De realisering 
van een digitaliseringsproject is afhankelijk van verschillende factoren en de implementatie van een 
uitgewerkt digitaliseringsplan.  
De fasering van de digitalisering van verschillende deelcollecties hangt vooral af van de volgende factoren: 

 De beschikbaarheid van een vaste vrijwilliger of medewerker die aan het project kan werken 

 De financiële gevolgen 

 De prioriteit van de werkzaamheden 
 
 
 
 
 

                                                           
111 DEN. Opbouw Digitaliseringsplan. 23 april 2013 <http://www.den.nl/standaard/48/>. 
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In de onderstaande overzichten/tabellen kan in de toekomst worden aangegeven in welke periode 
digitalisering plaats moet vinden op basis van de selectiecriteria en prioritering. Per onderdeel wordt er een 
tijdraming van de uitvoering gegeven. 

 

Activiteiten Periode 

Project ‘Kuyper Digitaal’ 10 meter archief digitaliseren en toegankelijk maken 2006 -  

Digitale toegang voor bezoekers realiseren 2013 - 

Fotocollectie H.Colijn digitaliseren en via de beeldbank toegankelijk maken 2013 - 

Digitaal ontsluiten collectie H. Colijn 2014 - 
 

In onderstaande tabel wordt weergegeven in welk systeem de deelcollectie wordt ontsloten en toegankelijk 
gemaakt, welke middelen er nodig zijn om de deelcollectie te kunnen digitaliseren en in welk tempo de 
deelcollectie wordt gedigitaliseerd. 

 

Prioriteit Collectie Voortbouwen Kosten Looptijd 

1. A. Kuyper Princeton Theological 
Seminary Library 

 2006-2014 

2. Fotocollectie H. Colijn Beeldbank UB VU, 
CONTENTdm® 

 2013-2015 

3. Archiefcollectie H. Colijn PDF, plaatsinglijst  2014-2018 
 

Dit alles onder voorbehoud van beschikbaarheid van financiële middelen, technische benodigdheden en 
voldoende menskracht. 
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10.1 Risicofactoren 
 
Er zijn verschillende risicofactoren die de planning van een digitaliseringsproject kunnen vertragen: 

 

Factor Risico Sturing 

Beschikbaarheid van personeel 
intern 
 

Project loopt vertraging op als 
de te digitaliseren deelcollectie 
niet op de vastgestelde tijd 
gereed is voor het transport 
naar het digitaliseringsbedrijf 

Het proces en de 
werkzaamheden zo goed 
mogelijk in kaart brengen en 
evt. extra mensen van buiten 
inplannen 

Beschikbaarheid van het 
digitaliseringsbedrijf 

Project loopt vertraging op 
wanneer het 
digitaliseringsbedrijf de te 
digitaliseren deelcollectie 
niet binnen de vastgestelde tijd 
kan uitvoeren 

 Het uitbesteden sturen met 
een planning en het werk goed 
verdelen, intern en extern 

Onzekerheid over de omvang 
van de te digitaliseren 
collecties, bijvoorbeeld over 
het aantal pagina’s en de 
gewenste scans 

Kosten kunnen te hoog 
uitvallen 

Vooraf een materiaalanalyse 
uitvoeren 

 

10.2 Financiële middelen 
 
Veel archiefinstellingen omschrijven hun kernactiviteiten vaak als in termen van beheer, conservering en 
ontsluiting van collecties. Op de eerste plaats moet het HDC de blik verbreden voor potentiële 
inkomstenbronnen als gevolg van digitalisering.112

 Er zal echter eerst geïnvesteerd moeten worden om 
digitalisering te realiseren. In tijden van bezuinigingen is het niet altijd eenvoudig om geld te investeren. Hoe 
bepaalt het HDC waar het geld aan wordt uitgegeven? Digitaliseren kan ook geld opleveren. Er moet met een 
verdienmodel onderzocht worden of investeringskosten en structurele kosten kunnen worden 

                                                           
112 Kennisland. Business Model innovatie cultureel erfgoed. 15 mei 2013 <http://www.kennisland.nl/uploads/fckconnector/286db7f5-9e52-494c-93ec-0e00112dc567>. p. 51. 

http://www.kennisland.nl/uploads/fckconnector/286db7f5-9e52-494c-93ec-0e00112dc567
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terugverdiend. Zo kan het HDC als archiefinstelling ervoor kiezen om bepaalde archiefstukken alleen 
zichtbaar te maken op een website wanneer mensen hiervoor betalen. Ook zou het HDC ervoor kunnen 
kiezen een betaalfunctie te koppelen aan het downloaden van gedigitaliseerd archiefmateriaal of het 
opvragen van prints van het digitale materiaal. Ook is het mogelijk om alleen te digitaliseren wat het publiek 
vraagt via ‘digitaliseren op verzoek’. Via deze methode laat het HDC het publiek meebetalen aan het 
digitaliseren, maar waar leg je de grenzen van het betalen?  
Het KADOC, het Utrechts Archief en het Stadsarchief Amsterdam laten bezoekers betalen voor de scans. Bij 
het Haags Gemeentearchief is ‘digitaliseren op verzoek’ voor bezoekers gratis. Hans Peter Ros, projectleider 
‘digitaliseren op verzoek’ legde uit welke twee argumenten tegenover elkaar gezet kunnen worden voor het 
betalen bij ‘digitaliseren op verzoek’. ‘’Eén is dat die voorziening die men voor dat betalen moet 
ontwikkelen, ook geld kost, zoals de internetkassa. Die kosten is men kwijt aan de commerciële partij die dat 
aanbiedt. Dat kost een hoop geld en men moet ook betalen per transactie. Bij wijze van spreken betaalt men 
meer voor de transactiekosten dan voor die 40 cent voor de scan. Dus het HDC moet zich afvragen of dat 
überhaupt wel iets oplevert. Daarnaast is er nog een ander principieel argument. Het HDC vraagt namelijk bij 
de studiezaal ook geen geld voor het raadplegen van de fysieke stukken. Als het HDC online stukken 
toegankelijk maakt dan biedt het online in toenemende mate dezelfde mogelijkheden, moet men daar dan 
wel geld voor vragen?’’ 
Uit de interviews kan ik concluderen dat het Haags gemeentearchief de scans gratis aanbiedt. Atria wil ook 
de scans gratis online ter beschikking stellen. Andere archiefinstellingen vragen een kleine vergoeding voor 
de scans. De prijs is ongeveer te vergelijken met de prijs voor het maken van een kopie in de studiezaal. Hoe 
hoger de prijs, des te meer het de klant afschrikt.  
De kosten gaan voor de baat uit. Het HDC zal eerst alle benodigde infrastructuur moeten realiseren 
(investeren), voordat men die grote investering met kleine bedragen terug kan verdienen.’’113 
Het HDC kan ‘digitale inzage tegen vergoeding’ wel degelijk invoeren als het gaat om scans die op verzoek 
zijn gedigitaliseerd. Inzien van de fysieke stukken blijft op de studiezaal kosteloos. Voor de service om 
digitaal thuis of elders de stukken te bekijken, of te reproduceren, wordt een vergoeding gevraagd. Men kan 
dat vergelijken met het vragen van een vergoeding voor het kopiëren in de studiezaal. In de afgelopen jaren 
is door meerdere archiefinstellingen een betaalsysteem ingevoerd voor het downloaden van archieven. De 
gebruikers van bijvoorbeeld het Stadsarchief Amsterdam lijken hier snel aan te wennen. De gebruiker moet 
zelf de afweging maken tussen reistijdkosten en de kosten voor digitale raadpleging vanuit het comfort van 
zijn of haar eigen huis. De prijs moet wel redelijk blijven, want archiefonderzoek vraagt bijna altijd meer dan 
één document. De prijs zou moeten worden afgestemd op de prijs voor een kopie in de studiezaal. 

                                                           
113 Ros, Hans Peter. Haags Gemeentearchief. Persoonlijk interview. 3 april 2013. 
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Alleen ‘digitaliseren op verzoek’ biedt voor het HDC niet de oplossing. Het schijnt dat het inrichten van een 
‘digitaliseren op verzoek’-proces erg ingewikkeld is bij kleine archiefinstellingen. In het hoofdstuk ‘Wijze van 
digitalisering’ wordt hier dieper op ingegaan. In de toekomst kan het HDC het beste projectmatig 
digitaliseren en het ‘digitaliseren op verzoek’ als een extra service beschouwen.  

 
Fondsen en subsidieregelingen 
In eerste instantie vereist een digitaliseringsproject structurele investeringen van het HDC zelf (als het HDC 
niet kiest voor een kostendekkend systeem van ‘scanning on demand’ en meer wil dan dat). Er moet een 
budget beschikbaar zijn om überhaupt te kunnen digitaliseren. Niet alle kosten van een digitaliseringsproject 
komen voor rekening van het HDC zelf; het HDC kan een beroep doen op fondsen en subsidieregelingen. 
Wanneer het HDC op zoek is naar subsidiemogelijkheden voor digitaliseringsprojecten, kunnen ze op de 
website van DEN een overzicht van de belangrijkste subsidieregelingen en fondsen bekijken.114

 Maar ook in 
de kringen rond het HDC en de VU zijn wellicht fondsen voor dit doel aan te boren. 
Dergelijke financiële middelen zullen echter nooit geheel kostendekkend zijn en moeten er keuzes worden 
gemaakt, al was het maar omdat fondsen en subsidieregelingen niet voorzien in structurele kosten. 

 
Samenwerken 
De kosten voor digitalisering zullen voortaan via andere wegen gedekt moeten worden, zoals crowdsourcing, 
herschikking van middelen en samenwerking met partners. Het HDC zal meer moeten zoeken naar 
samenwerking met partners om middelen te kunnen bundelen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame 
oplossingen voor het behoud van de digitale bestanden, of het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe 
digitaliseringsprojecten. Hierbij wordt ook niet uit het oog verloren dat samenwerkingsverbanden kunnen 
zorgen voor een verdere ontsluiting van de diverse digitale collecties. 
Een andere vraag is of het HDC met alle organisaties, ongeacht hun achtergronden en bedoelingen, kunnen 
samenwerken om hun archieven te laten digitaliseren. Dergelijke voorbeelden zijn er niet zo heel veel. 
Digitaliseren is kostbaar. Het is prettig als derden een handje mee kunnen helpen, zodat de overheid niet 
alles hoeft te financieren. Het zoeken naar partners voor digitalisering is voor het HDC een noodzaak om aan 
de verwachtingen van het publiek te kunnen voldoen. Samenwerking is ook nodig om het profiel van het 
HDC op het internet in de volle breedte te versterken. De ontwikkelingen op het web maken ook online 
samenwerking mogelijk. Samenwerking is voor het HDC essentieel, of dat nu is met collega-instellingen, 
archiefgebruikers, externe bedrijven, de overheid of andere partijen.115

  

                                                           
114 DEN. Fondsen en subsidieregelingen voor digitaal erfgoed. Overzicht 2011-2012. 5 mei 2013 <http://www.den.nl/art/uploads/files/Publicaties/SubsidieoverzichtDigitaalErfgoed-2011.pdf>. 
115 Kennisland. Business Model innovatie cultureel erfgoed. 15 mei 2013 <http://www.kennisland.nl/uploads/fckconnector/286db7f5-9e52-494c-93ec-0e00112dc567>. p. 21. 

Niet concurreren, maar samenwerken. 

http://www.kennisland.nl/uploads/fckconnector/286db7f5-9e52-494c-93ec-0e00112dc567
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Om samenwerking in goede banen te laten leiden, is het van belang dat er genoeg vertrouwen is en als de 
afspraken glashelder zijn.  

10.3 Menskracht 
 
Op dit moment heeft het HDC onvoldoende kwaliteit en capaciteit in huis om over te gaan op digitaliseren: 
er is er extra menskracht nodig voor het digitaal ontsluiten, het coördineren van het digitaliseren en de 
digitale opslag.  
Voor het scannen van de fysieke stukken kan het HDC een digitaliseringsbedrijf inschakelen.  
Het HDC kan naast het inplannen van een paar medewerkers die op projectbasis werken ook hulp 
inschakelen van meer vrijwilligers. De vrijwilligers kunnen meehelpen met het digitaal ontsluiten. 
VeleHanden.nl is een voorbeeld van een crowdsourcing website waar iedereen kan meehelpen met het 
online toegankelijk maken van historische stukken. Het project is ooit begonnen met het ontsluiten van 
militieregisters.116

 Hopelijk kan het HDC in de toekomst via deze website delen van hun collecties laten 
ontsluiten. Daarnaast is een veelgehoord knelpunt dat het personeel te weinig kennis heeft. Het HDC moet 
meer personeel in dienst hebben dat beter met (archief-) apparatuur en programma’s overweg kan. Naast 
de noodzaak van de technische kennis moet de hele organisatie zich bewust zijn van de uitdagingen en 
mogelijkheden die de voortschrijdende digitalisering met zich meebrengt.117  
 

10.4 Technische benodigdheden 
 
Voor het digitaal ontsluiten (van delen van het archief) dient het HDC te beschikken over voldoende 
werkstations, over een eigen server en over toereikende software met voldoende opslagcapaciteit voor de 
digitale bestanden. De huidige situatie voldoet nog niet aan deze eisen. Daar zal in de toekomst verandering 
in moeten komen. De behoefte aan structurele opslagcapaciteit en back-up is dringend als het aantal digitale 
bestanden in de toekomst gaat stijgen. Een e-depot is ook nodig voor duurzame opslag van het moderne 
born-digital archief van de VU, dus hier lopen de belangen parallel. Hier zal samen met de 
Universiteitsbibliotheek van de VU aan moeten worden gewerkt. 
Het HDC gebruikt voor het ontsluiten van collecties Microsoft Word. Op de website van het HDC wordt 
verwezen naar de plaatsinglijsten die opgeslagen zijn in PDF. Voor het HDC is het belangrijk om de collectie 

                                                           
116 VeleHanden. Instellingenpagina. 16 mei 2013 <http://velehanden.nl/content/pages/index/id/instellingenpagina>. 
117 Windhorst, Margreet. Archieven in transitie. Innovatieagenda voor de archiefsector. Archieven in een digitale samenleving. Amsterdam: Erfgoed Nederland, 2010. 
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voor iedereen beter toegankelijk, vindbaar en bruikbaar te maken, zowel nu als in de toekomst. Voor de 
registratie, archief- en collectiebeschrijvingen en de presentatie van het materiaal heeft het HDC een 
technische ontwikkeling nodig, omdat de bestaande technologieën ontoereikend zijn. PDF- en Word-
bestanden kunnen maar een beperkt aantal scans opslaan, anders wordt het bestand te groot en daardoor 
te traag. Hetzelfde geldt voor de beschrijvingen. Deze worden momenteel apart in verschillende Word-
bestanden beheerd. Op deze manier bouwt het HDC geen goede, uniforme digitale collectie op, omdat deze 
niet in één en hetzelfde standaard systeem beheerd wordt.  
Het HDC kan het beste investeren in een gemeenschappelijk ontsluitingssysteem voor alle gedigitaliseerde 
collecties. De ingevoerde metadata kunnen in dat geval inhoudelijk aan elkaar worden gekoppeld en 
gezamenlijk worden gepresenteerd. 
Daarnaast is het verstandig om een goede webstatistiek te hebben die het mogelijk maakt om bezoekers van 
de website en relaties van het HDC beter te leren kennen. Het HDC kan de bezoekers in de toekomst gaan 
betrekken bij het evalueren van de ‘vernieuwde’ website.  
Ook is het de bedoeling om het digitale materiaal aan te bieden door middel van een directe link via goed 
bezochte online informatiediensten zoals Wikipedia.nl.  
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11. Wijze van digitalisering 
 

11.1 ‘Digitaliseren op verzoek’ of projectmatig digitaliseren?  
 
‘Digitaliseren op verzoek’ oftewel ‘scanning on demand’ betekent dat op verzoek van de klant de inhoud van 
een inventarisnummer uit een archief gescand wordt. Het scannen van het materiaal wordt meestal betaald 
door degene die het verzoek indient. Vervolgens worden de scans bewaard en, indien mogelijk, beschikbaar 
gesteld via de website.118 Het Stadsarchief Amsterdam heeft een uitgebreide beschrijving gemaakt van het 
gehele ‘digitaliseren op verzoek’ traject zoals dat binnen het Stadsarchief geïmplementeerd is. In hun 
rapport beschrijven zij uitgebreid stappen, keuzes en kosten. 
 

Is ‘digitaliseren op verzoek’ geschikt voor het HDC? 
Het HDC digitaliseert momenteel alleen op verzoek van de archiefgebruikers. Daarnaast kunnen de 
bezoekers van de studiezaal ook zelf kopieën of foto’s maken van de stukken. Het HDC wil graag het 
‘digitaliseren op verzoek’-proces verder ontwikkelen.  
Ellen Fleurbaay, hoofd publieksdiensten van Stadsarchief Amsterdam, gaf echter aan in haar interview dat 
het inrichten van een ‘digitalisering op verzoek’-proces veel te ingewikkeld is voor een kleine 
archiefinstelling. De gehele werkprocedure en volumes aan te digitaliseren materiaal, zoals die door 
koplopers op dit gebied (bijvoorbeeld het Stadsarchief Amsterdam) geïmplementeerd zijn, voeren te ver om 
bij het HDC te implementeren. Bovendien moet er rekening worden gehouden met 
financieringsmogelijkheden.  
Uit de interviews blijkt dat iedereen bij een kleine collectie liever projectmatig digitaliseert. ‘’Het HDC kan 
het beste efficiënte porties doen. Ik denk dat dit goedkoper is dan een ‘scanning on demand’-proces in te 
richten.’’119

  
‘’Als het HDC een deelcollectie digitaliseert dan is dat een afgebakend geheel. Maar met het scannen van 
een paar briefjes bouw je niet efficiënt een digitaal archief op.’’120

  
Het HDC kan wel een kleinschaliger implementatie van de principes van ‘digitaliseren op verzoek’ toepassen. 
Gebruikers betalen voor digitalisering van de originele fysieke stukken en de gedigitaliseerde bestanden 
worden op een gestructureerde wijze aan de digitale collectie toegevoegd. Daarnaast heeft projectmatig 

                                                           
118 Stadsarchief Amsterdam. Digitalisering vereenvoudigd. 13 mei 2013 <http://stadsarchief.amsterdam.nl/stadsarchief/e-depot/downloads_en_links/vereenvoudigd.pdf>. p. 5. 
119 Fleurbaay, Ellen. Stadsarchief Amsterdam. Persoonlijk interview. 15 april 2013. 
120 Adriaans, Han. Streekarchief Land van Heusden en Altena. Persoonlijk interview. 11 april 2013. 
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digitaliseren ook het voordeel dat het een tijdelijke activiteit is, waardoor het per definitie geschikt is om te 
realiseren. 
In het vorige hoofdstuk werd beschreven dat het HDC het beste kan kiezen om binnen het 
digitaliseringsproject in eerste instantie dat deel van de collectie te digitaliseren dat het meest geraadpleegd 
wordt. Het is de vraag of er voldoende vraag is naar de overige deelcollecties om ‘digitaliseren op verzoek’ 
rendabel te maken. Zo moet er een aanhoudende hoeveelheid aanvragen per week zijn. Uit verschillende 
bronnen blijkt dat er ongeveer 10.000 aanvragen per week moeten binnenkomen om de kosten laag te 
houden.121

 De kosten zitten namelijk niet in de hoeveelheid scans, maar ontstaan door alle handmatige 
handelingen eromheen, bijvoorbeeld de voorbereiding van de originele fysieke stukken op het digitaliseren 
en de controles die moeten worden uitgevoerd.122

 De aanschaf van grotere hoeveelheden scans kan 
betaalbaar blijven door een kwantumkorting. Zo wordt de prijs voor een scan lager als de gevraagde 
hoeveelheid hoger wordt.123 Het is niet waarschijnlijk dat bij het HDC die hoeveelheid aanvragen per week 
bereikt gaat worden. 
Kortom, het HDC kan de volgende punten bij het digitaliseringsproces als uitgangspunten nemen: De meest 
geraadpleegde deelcollecties worden gedigitaliseerd en gepresenteerd. De andere deelcollecties kunnen als 
extra service worden gedigitaliseerd op aanvraag.  
 

11.2 Zelf digitaliseren of uitbesteden? 
 
De meeste archiefinstellingen besteden elke vorm van grootschalige digitalisering uit. Voor ieder 
digitaliseringsproject worden bijvoorbeeld offertes aangevraagd bij verschillende digitaliseringsbedrijven die 
goed bekend zijn met het digitaliseren van collecties. Deze hebben de expertise om de gewenste kwaliteit te 
bereiken en de voorzieningen om grote hoeveelheden stukken te verwerken. Met het uitbesteden aan 
digitaliseringsbedrijven kan er ook geprofiteerd worden van de expertise op het gebied van verschillende 
soorten objecten. Bovendien kan de totale omvang van de te digitaliseren deelcollectie te groot zijn om 
alleen intern binnen de projectperiode gedigitaliseerd te krijgen. Een ander voordeel is dat er met een 
afgesproken prijs wordt gewerkt. De archiefinstelling, in dit geval het HDC, zou weinig zelf hoeven te 
investeren in soft- en hardware, faciliteiten en apparatuur en is er geen noodzaak om het personeel de 
ontwikkelingen op dit gebied bij te laten houden en expertise hierover te krijgen.  

                                                           
121 Dordrecht. Digitaliseringsplan Erfgoedcentrum DiEP. 5 mei 2013 <http://www.dordrecht.nl/pls/idad/mozEgemDocument?F_DOCNR=1698956>. p. 30.  
122 Stadsarchief Amsterdam. Digitalisering vereenvoudigd. 13 mei 2013 <http://stadsarchief.amsterdam.nl/stadsarchief/e-depot/downloads_en_links/vereenvoudigd.pdf>. p. 18. 
123 Dordrecht. Digitaliseringsplan Erfgoedcentrum DiEP. 5 mei 2013 <http://www.dordrecht.nl/pls/idad/mozEgemDocument?F_DOCNR=1698956>. p. 31.  

http://www.dordrecht.nl/pls/idad/mozEgemDocument?F_DOCNR=1698956
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Het digitaliseren van fysieke stukken is geen eenvoudige klus. Alle stukken moeten immers gedigitaliseerd 
worden door middel van een scanner. De digitaliseringsbedrijven kunnen deze taak uit handen nemen. Maar 
het HDC kan ook zelf aan de slag gaan als het gaat om kleine hoeveelheden, bijvoorbeeld stukken die op 
verzoek worden gescand. Het is aan te raden om een goede scanner te schaffen die op een efficiënte manier 
scant. Intern digitaliseren heeft als voordeel dat het HDC de volledige controle heeft over het 
digitaliseringsproces. Ook de kwaliteit en het materiaal blijft in eigen beheer. Op deze manier kan het HDC 
ook zelf ervaring en kennis opdoen met betrekking tot het scannen van de eigen collectie.  
Toch moet het HDC zowel bij het intern digitaliseren als het uitbesteden greep hebben op de procedures.  
Het HDC kan het beste bij projectmatige digitalisering uitbesteden. Dit gaven de meeste medewerkers van 
archiefinstellingen als advies tijdens de interviews. Er waren meer voordelen voor het uitbesteden te 
benoemen dan voor het intern digitaliseren. De nadelen van het intern digitaliseren zijn namelijk dat er extra 
werk bovenop komt, medewerkers moeten eerst kennis en ervaring opdoen als het HDC intern projectmatig 
wilt gaan digitaliseren en ook het aannemen of het aanstellen van geschikt personeel dat daar fulltime mee 
bezig kan zijn is tijdrovend en duur.  
Het is voor het HDC zeker de moeite waard om uitbesteden te overwegen. Voordat het HDC gaat beginnen 
met scannen is het dus noodzakelijk om vooraf te bepalen hoe het HDC documenten wil ordenen en hoe het 
HDC de documenten wenst terug te krijgen. In het stappenplan van een digitaliseringsproces geef ik advies 
wat er zoal moet worden afgesproken met een digitaliseringsbedrijf.  
 
Registratie 

 

Het HDC ontsluit momenteel archieven via Microsoft Word en plaatst via de website de plaatsinglijsten in 
PDF-bestanden. Het HDC moet meer aandacht gaan geven aan de nieuwste en beste technieken op het 
gebied van ontsluiten. Het HDC moet Microsoft Word en PDF vervangen om de kwaliteit te kunnen bieden 
die noodzakelijk is voor een volledige ontsluiting van de collecties en om de presentatie daarvan op een 
kwalitatief hoog niveau te brengen. 
Er zijn verschillende archiefbeheerssystemen waarin het HDC de collecties kan ontsluiten: 
 

Adlib MAIS-Flexis 

Atlantis Memorix 

Ruurd ProMEAD 

Carln STAR 
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Uit praktische en financiële overwegingen moet het HDC de keuze maken welke archiefsoftware het meest 
geschikt is. Het HDC moet via de archiefsoftware zowel de collecties kunnen ontsluiten als die online 
presenteren. Standaardisatie van het archiefbeheersysteem, hard- en software en overige technische 
voorzieningen zijn belangrijk voor het verzekeren van de leesbaarheid van digitale bestanden op lange 
termijn.124

 

 

Bestandsformaten 
 

Ook moet het HDC de keuze maken in welke bestandsformaten de collecties moeten worden opgeslagen. De 
meeste archiefinstellingen kiezen ervoor om de collecties op te slaan in TIFF of de nieuwe versie van JPEG; 
JPEG2000. Bij de keuze moet er gekeken worden naar de opslagcapaciteit, beeldkwaliteit, houdbaarheid en 
de functionaliteit van de bestandsformaten. Het HDC kan de volgende richtlijn van DEN; DE BASIS voor 
vervaardiging als hulpmiddel gebruiken om tot die keuze te komen. DE BASIS is een set van minimale eisen 
voor de digitalisering van erfgoed.125 
Het is voor het HDC van belang om met zo min mogelijk verschillende bestandsformaten te werken. Het HDC 
kan dan optimaal zoeken in de collecties als alles in één of twee bestandsformaten wordt ontsloten. De 
bestandsformaten moeten ook over zo’n tien jaar nog bruikbaar en leesbaar zijn. Het is niet handig om de 
documenten te bewaren als Word-bestand. Microsoft Word kan over tien jaar zelfs helemaal niet meer up-
to-date zijn, waardoor het dan moeilijk is om de Word-bestanden nog te openen.  
Als voorbeeld heeft het gemeentearchief Rotterdam voor de volgende archiefbeheersysteem en 
bestandsformaten gekozen: De collecties worden via Atlantis ontsloten. Nadat de collecties zijn 
gedigitaliseerd en beschreven worden deze beschikbaar gesteld via de website.  
De collecties worden gedigitaliseerd op 300 dpi, in ware grootte en in TIFF formaat opgeslagen. Van deze 
TIFF's worden afgeleide JPEG's aangeboden via de website.126

  

DE BASIS van DEN biedt ook richtlijnen en standaarden voor de presentatie, vindbaarheid, beschrijving en 
duurzaamheid.127 Er wordt momenteel ook gewerkt aan het opzetten van DE BASIS voor rechtenbeheer.  
De eisen die het HDC zou moeten stellen aan de kwaliteit van de digitalisering zou in hoge mate moeten 
aansluiten op de eisen die door DEN zijn beschreven in DE BASIS voor vervaardiging ten behoeve van 
beschikbaarstelling.128 

                                                           
124 Expertisecentrum E David. Standaarden voor digitale archiefdocumenten. 18 mei 2013 <http://www.edavid.be/docs/eDAVID_standaarden.pdf>. p. 1.  
125 DEN. De BASIS voor vervaardiging. 17 mei 2013 <http://www.den.nl/pagina/218/standaarden_en_richtlijnen/>. 
126 Big Wobber. Gemeentearchief Rotterdam. Informatiebeleidsplan 2008-2012. 18 mei 2013 <http://www.bigwobber.nl/wp-content/uploads/2009/08/HB_P-281986-v1-HB_P-129326-v1-Informatiebeleidsplan_2008_-
_2012_DOC.>. p. 24. 
127 DEN. DE BASIS. 17 mei 2013 <http://www.den.nl/pagina/199/>. 
128 DEN. DE BASIS. 15 mei 2013 <http://www.den.nl/debasis>. 

http://www.bigwobber.nl/wp-content/uploads/2009/08/HB_P-281986-v1-HB_P-129326-v1-Informatiebeleidsplan_2008_-_2012_DOC.DOC
http://www.bigwobber.nl/wp-content/uploads/2009/08/HB_P-281986-v1-HB_P-129326-v1-Informatiebeleidsplan_2008_-_2012_DOC.DOC
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Terminologie 
 

Het HDC kan als basis bij het beschrijven van de collecties gebruik maken van de Archiefterminologie 
Nederland Vlaanderen, de ISAD(G) en de ISAAR(CPF).129  
De ISAD(G) is de algemene norm voor het archivistisch beschrijven. ISAD(G) staat voor ‘General International 
Standard Archival Description’ en in het Nederlands staat het voor ‘Algemene Internationale Norm voor 
Archivistisch Beschrijven’.130

 Sommige archiefbeheerssystemen, zoals Adlib en Atlantis, zijn al opgebouwd 
volgens de ISAD(G)-norm.131

  
De ISAAR(CPF) is een uitwerking van de ISAD(G). De ISAAR(CPF) is de internationale standaard voor het 
gestructureerd beschrijven van de archiefvormers. Het is ontwikkeld om de ontstaanscontext vast te leggen 
van archieven. ISAAR(CPF) staat voor ‘International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, 
Persons and Families’ en in het Nederlands staat het voor ‘Internationale Norm voor Archivistische 
Geautoriseerde Beschrijvingen van Organisaties, Personen en Families’. 
 
Offline digitaal archief 

 

De digitale bestanden kunnen offline opgeslagen staan op een harde schijf op een computer. Harde schijven 
zijn niet volledig betrouwbaar: het is daarom verstandig als het HDC de digitale bestanden in de cloud 
plaatst, dat wil zeggen dat de digitalie bestanden online opgeslagen staan. Het voordeel hiervan is dat het 
HDC en gebruikers overal ter wereld, 24/7 toegang hebben tot de digitale bestanden. Vanuit de cloud 
kunnen de digitale bestanden ook met een tablet of een smartphone geraadpleegd worden.  
Daarnaast moeten alle digitale bestanden zich bevinden op de harde schijf van het gemeentelijk netwerk van 
de VU. De VU beschikt over meerdere locaties waar servers staan opgesteld. Regelmatig worden op alle 
locaties back-up bestanden gemaakt. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
129 Horsman, Peter. Beschrijvingsstandaarden ISAD(G) en ISAAR(CPF). Amsterdam: Archiefschool, 2007. 
130 Hokke, Erika, Peter Horsman, Marc Nelissen, Willem Vanneste. ISAD(G): Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven. Antwerpen/Leuven/Amsterdam: ICA, 2004. 
131 DEN. International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons, and Families (ISAAR(CPF)). 4 mei 2013 <http://www.den.nl/standaard/169/>. 

http://www.den.nl/standaard/169/
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11.3 Stappenplan van een digitaliseringsproces  
 

Betrokken partijen 
• De projectleider en opdrachtgever 
• De archiefmedewerkers en personeel van publieksactiviteiten 
• De leveranciers van materialen 
• De externe digitaliseringsuitvoerder 132 

 
Stappenplan 
1. Selectie van de te digitaliseren deelcollectie 
Aan de hand van de gegeven selectiecriteria wordt er definitief vastgesteld welke stukken van de 
deelcollectie in aanmerking komen voor de digitalisering. 
2. Selecteren en aanbesteden van digitaliseringsbedrijven 
Er is onderzocht welke digitaliseringsbedrijven aan de eisen en wensen kunnen voldoen. De voorwaarden 
voor de aanbesteding moeten worden vastgesteld. 
3. Materiaalanalyse 
De materiële staat van de collectie wordt in kaart gebracht en er moet worden gekeken welk invloed het 
heeft op de keuzes in het digitaliseringsproces.  
4. Inventarisatie van metadata  
De beschrijvende metadata, beschikbare toegangen en de bestandsnamen die aan de digitale kopieën 
worden gekoppeld, moeten worden vastgesteld.  
5. Scaninstructies opstellen  
De scaninstructies moet worden vastgelegd met de uitvoerder.  
6. Contractvorming met het digitaliseringsbedrijf 
De afspraken met de uitvoerder moeten worden vastgelegd in het contract. Er moet aandacht gegeven 
worden aan de kwaliteitseisen, verdeling werkzaamheden, transport, verzekering en de afhandeling.  
7. Digitalisering 
8. Kwaliteitscontrole 
Er moet een intensieve controle uitgevoerd worden op het geleverde werk. De controle moet tijdens het 
digitaliseren steekproefsgewijs gebeuren. De controle moet nooit alleen achteraf uitgevoerd worden! 
 

                                                           
132 Dordrecht. Digitaliseringsplan  Erfgoedcentrum DiEP. 5 mei 2013 <http://www.dordrecht.nl/pls/idad/mozEgemDocument?F_DOCNR=1698956>. p. 21.  

http://www.dordrecht.nl/pls/idad/mozEgemDocument?F_DOCNR=1698956
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Selectie 
deelcollecties 

Selectie en 
aanbesteding 

digitaliseringsbedrijf 
Materiaalanalyse 

Inventarisatie 
metadata 

Scaninstructies 
Contract 

digitaliseringsbedrijf 
Digitalisering Kwaliteitscontrole 

Presentatie Terugplaatsing Evaluatie 

9. Presentatie 
De digitale kopieën worden online beschikbaar gemaakt.  
10. Terugplaatsing van de fysieke stukken in depot  
11. Evalueren 
Het digitaliseringsproces wordt afgesloten met een evaluatie.  
 
Resultaat 
‘’Een digitaliseringsproject is succesvol afgerond wanneer de archiefstukken op de gewenste kwaliteit zijn 
gedigitaliseerd, de digitale bestanden voor het publiek beschikbaar zijn en de beschikbaarheid voldoende 
bekend is gemaakt.’’133

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

                                                           
133 Dordrecht. Digitaliseringsplan  Erfgoedcentrum DiEP. 5 mei 2013 <http://www.dordrecht.nl/pls/idad/mozEgemDocument?F_DOCNR=1698956>. p. 21.  
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12. Wijze van beschikbaarstelling  
 
Het HDC kan de volgende uitgangspunten nemen voor het beschikbaar stellen van digitaal materiaal: 
 

 De website van het HDC moet in toenemende mate het portaal worden waar een groot deel van de 
bezoekers bediend kan worden.  

 De website moet de toegang vormen tot de beeldbank, de bibliotheek en uiteraard de archieven. 

 De digitale collectie wordt toegankelijk gemaakt via één geïntegreerd archiefbeheersysteem; 

 De vindbaarheid van de collecties moet via het internet worden vergroot; 

 Er moet een rechtstreekse internetverwijzing zijn naar het gedigitaliseerde materiaal; 

 De digitale collectie moet full-text doorzoekbaar zijn in samenhang met de rest van de website van het 
HDC; 

 De digitale collectie moet doorzoekbaar zijn met behulp van algemene zoekmachines (zoals Google en 
Wikipedia); 

 Relevante web 2.0 diensten ( zoals reageren, markeren, annoteren) moeten worden ontwikkeld rond de 
digitale collectie van het HDC; 

 Andere informatiediensten en software moeten gebruik kunnen maken van de digitale collectie; 

 Er moet onderzoek gedaan worden naar de online bezoekers. 
 

Hoeveel bezoekers de website zal krijgen ligt sterk aan de kwaliteit van de website van het HDC. Als het HDC 
zorgt dat Google indexeert dan kan de bezoeker met behulp van Google heel diep in de database kijken. 
Daarnaast moet het HDC ervoor zorgen dat het voldoende metadata heeft. De frequentie van het gebruik 
valt samen met de gebruikersvriendelijkheid. Online bezoekers vinden de website en gedigitaliseerde 
stukken van het HDC ook sneller als er stukken in Wikipedia staan. Het HDC moet ook gebruik maken van 
andere websites, zodat mensen het HDC kunnen vinden.134

  

 
Voor meer standaarden en richtlijnen voor de beschikbaarstelling kan het HDC gebruik maken van DE BASIS 
voor vindbaarheid.135 

 

                                                           
134 Fleurbaay, Ellen. Stadsarchief Amsterdam. Persoonlijk interview. 15 april 2013. 
135 DEN. DE BASIS voor vervaardiging. 18 mei 2013 <http://www.den.nl/pagina/218/standaarden_en_richtlijnen/>. 
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13. Rechtenbeheerssysteem 
 
Digitalisering van archiefbescheiden stelt archiefinstellingen voor verschillende juridische vragen. Het 
blijkt in de praktijk moeilijk om zicht te krijgen op wat juridisch wel en niet geoorloofd is en hoe in de 
praktijk het beste omgegaan kan worden met verschillende juridische dilemma’s. Om de medewerkers in 
(met name) de archief- en museumsector te ondersteunen, hebben de Taskforce Archieven en de 
Museumvereniging in 2006 besloten om een Juridische Wegwijzer door de Universiteit Leiden te laten 
ontwikkelen.136 
 
Hoewel binnen de Archiefwet is vastgelegd dat archiefbescheiden openbaar zijn, is het online 
beschikbaar stellen van archiefbescheiden niet altijd toegestaan. De belangrijkste 
wettelijke beperkingen worden veroorzaakt door de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens 
en de Auteurswet.  
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het HDC zou kunnen omgaan met juridische beperkingen die relevant 
zijn bij het online beschikbaar stellen van collecties. DEN is momenteel bezig met het ontwikkelen van DE 
BASIS voor Rechtenbeheer. Bij veel erfgoedinstellingen blijkt er behoefte te zijn aan een richtlijn voor de 
omgang met de wetten en het online zetten van de collecties.137

  
 
Het HDC kan kiezen uit vier modellen voor het aanbieden van de gedigitaliseerde collecties . De modellen 
kunnen ook in combinatie of naast elkaar worden gebruikt. Voor een uitgebreide toelichting van de 
modellen wordt verwezen naar ‘Business Model innovatie cultureel erfgoed’.138

  
 
Model 1: opt-out 
Bij het opt-outmodel worden collecties online beschikbaar gesteld zonder vooraf toestemming te hebben 
gekregen van rechthebbenden. Wanneer de rechthebbende bezwaar maakt dan pas wordt een archiefstuk 
weer verwijderd. Of er worden afspraken gemaakt over een vergoeding om een archiefstuk online te 
houden.  

                                                           
136 Nationaal Archief. Juridische Wegwijzer: Archieven en Musea Online. 16 mei 2013 <http://www.nationaalarchief.nl/sites/default/files/docs/juridische_wegwijzer_archieven_en_musea_online_0_0.pdf>. 
137 DEN. Auteursrechtnieuws II. 18 mei 2013 <http://www.den.nl/blog/bericht/3846>. 
138 Kennisland. Business Model innovatie cultureel erfgoed. 15 mei 2013 <http://www.kennisland.nl/uploads/fckconnector/286db7f5-9e52-494c-93ec-0e00112dc567>. p. 37. 

http://www.kennisland.nl/uploads/fckconnector/286db7f5-9e52-494c-93ec-0e00112dc567


H D C  D i g i t a a l                                                                                                   P a g i n a  | 69 

 

In de praktijk gebruiken de meeste archiefinstellingen die ik heb geïnterviewd dit model. Op deze manier 
maken de archiefinstellingen bewust inbreuk op het auteursrecht en privacy. Men gaat er bij dit model van 
uit dat er weinig rechthebbenden zullen zijn en durft de risico’s aan.  
Voordelen van het dit model: 

 Er is weinig personele en financiële inspanning nodig voor het in kaart brengen van rechten van de 
archiefstukken.  

 Archiefstukken kunnen snel en volledig online beschikbaar gesteld worden.139 
 
Model 2: zelf clearen 
Bij dit model gaat het HDC de rechten van de hele collectie zelf in kaart brengen. Collecties worden pas 
online beschikbaar gesteld als er toestemming verleend is van de rechthebbenden. Het nadeel van dit model 
is dat het enorm veel tijd en geld kost om rechten volledig in kaart te brengen. voordeel van dit model is dat 
het volledig in lijn is met de wet en beperkt het financiële risico en het risico dat de stukken alsnog online 
moeten worden verwijderd.  
Wanneer dit proces niet lukt kan het HDC altijd nog teruggaan naar model 1.  
 
Model 3: Rechten clearen via externe organisaties  
In dit model wordt er geen toestemming gegeven van de rechthebbenden maar van organisaties die de 
rechthebbenden vertegenwoordigen. Deze organisaties brengen voor het verlenen van deze toestemmingen 
kosten in rekening waaruit zij de rechthebbenden vergoeden.140

 Een nadeel van dit model is dat het 
onduidelijk is wat de kosten zullen zijn.  
 
Model 4: aanpassing wettelijk kader 
In samenwerking met andere erfgoedinstellingen kunnen er aanpassingen worden gedaan in de Auteurswet 
en Wet bescherming persoonsgegevens. Er zijn uitzonderingen voor erfgoedinstellingen voor het online 
beschikbaar stellen van archiefstukken die rechten bevatten. Het doel is om deze uitzonderingen uit te 
breiden. Het nadeel van dit model is dat er wijzigingen van de wetten impact hebben op de rechthebbenden.  
 
 
 

                                                           
139 Kennisland. Business Model innovatie cultureel erfgoed. 15 mei 2013 <http://www.kennisland.nl/uploads/fckconnector/286db7f5-9e52-494c-93ec-0e00112dc567>. p. 37. 
140 Ibidem. 
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Het HDC moet, na de keuze van een model, beslissen welke maatregelen per deelcollectie genomen moeten 
worden. Dit kunnen maatregelen zijn als: persoonsgegevens onzichtbaar maken, de rechthebbenden 
achterhalen, een overeenkomst sluiten met de rechthebbenden of de inzage beperken tot de computers in 
de studiezaal van het HDC.  
 
Model Klachtenregeling 
Als er bezwaar wordt gemaakt van rechthebbenden dan is het van belang dat het HDC adequaat en snel 
reageert op de bezwaren. Om te voorkomen dat rechthebbenden naar de rechter gaan moet het HDC hier 
meer inzicht en kennis over krijgen. Het HDC kan hiervoor gebruik maken van het ‘model-
klachtenregeling’141.  
 
Jeanine Tieleman, adviseur bij DEN, geeft de volgende toelichting: ‘’Wil je je collectie gaan digitaliseren om 
deze beschikbaar te stellen op internet, dan is één van de eerste voorwaarden dat je inzicht hebt in de 
rechten van de betreffende collectie en die ook hebt vastgelegd. Als je niet weet hoe het met de rechten van 
je collectie geregeld is dan heeft digitaliseren voor beschikbaarstelling op internet geen zin.’’142

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

                                                           
141 Nationaal Archief. Juridische Wegwijzer: Archieven en Musea Online. 16 mei 2013 <http://www.nationaalarchief.nl/sites/default/files/docs/juridische_wegwijzer_archieven_en_musea_online_0_0.pdf>. p. 122. 
142 Tieleman, Jeanine. Digitaal Erfgoed Nederland. Persoonlijk gesprek. 19 april 2013. 



H D C  D i g i t a a l                                                                                                   P a g i n a  | 71 

 

14. Digitale duurzaamheid 
  

Digitale opslag heeft minstens zoveel zorg nodig als fysieke opslag. Het duurzaam bewaren van digitale 
bestanden levert uitdagingen op, die bij het bewaren van papieren collecties geen rol spelen. 
De kosten van het scannen heeft men maar één keer. Maar als men duurzaam wil opslaan, dan brengt dat 
weer kosten met zich mee. Wat biedt de beste oplossing voor het HDC? Is het goedkoper voor het HDC, 
die de originele fysieke stukken bewaart, om de digitale kopieën verloren te laten gaan en de stukken 
opnieuw te laten scannen? Of is het goedkoper als het HDC de stukken eenmalig laat scannen en ze 
duurzaam bewaart?  
 
Digitalisering heeft een betrouwbare en duurzame voorziening nodig voor digitale opslag van de 
gedigitaliseerde bestanden. Er zal continu aandacht nodig zijn om te voorkomen dat de digitale collectie niet 
meer toegankelijk is voor intern gebruik en voor het publiek. Maar het duurzaam bewaren van de digitale 
bestanden is kostbaar en tijdrovend. De hoge kosten die duurzame opslag met zich meebrengt, noodzaakt 
het HDC tot het maken van beslissingen ten aanzien van de kwaliteit. Immers, hoe hoger de 
kwaliteitsnormen hoe hoger de kosten voor de opslag. Het HDC zal hier zelf een beslissing over moeten 
nemen of de kosten belangrijker zijn dan de kwaliteit. Omdat het HDC nog in de beginfase staat adviseer ik 
om eerst te zoeken naar geld. Zonder geld kan men als archiefinstelling niet bestaan en kan men überhaupt 
niet eens aan digitaliseren beginnen. Als het HDC eenmaal via verschillende partijen of middelen aan geld 
kan komen dan kan het HDC overwegen om de kwaliteit te verbeteren. Voorlopig zullen dus niet alle 
uitgangspunten voor DE BASIS in de praktijk haalbaar zijn. Met name de uitgangspunten ten aanzien van de 
kwaliteit van de scans zorgen voor hoge kosten voor de opslag van grote digitale bestanden. Het 
Stadsarchief Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van digitale bestanden. Uit dit onderzoek 
is gebleken dat lagere resolutie en meer compressie nog steeds goed leesbare bestanden opleveren. De 
bestanden worden dan aanzienlijk minder overladen, maar er kan nog algeheel archiefonderzoek worden 
gedaan via beeldscherm. 
Het is voor het HDC voordeliger om scans van lagere kwaliteit te beheren, omdat de originele stukken 
aanwezig blijven (er vindt dus geen substitutie plaats). Hier kan goed voor gekozen worden, omdat de 
originele stukken opnieuw gedigitaliseerd kunnen worden.  
Het HDC kan de volgende uitgangspunten gaan hanteren: 
Het digitaliseren gebeurt in kleur waarbij de kwaliteit van de scans optimaal zijn, zodat later niet nog een 
keer gedigitaliseerd moet worden. Het gevolg van deze beslissing is dat er meer opslagcapaciteit nodig is. 
Vanwege het risico van transport wordt bij het HDC zelf de kwetsbare stukken gedigitaliseerd. Stukken 
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groter dan de omvang van A3-formaat worden extern gedigitaliseerd. Externe bedrijven hebben de juiste 
apparatuur voor grotere formaten. Daarnaast moet het HDC gebruik blijven maken van kennis en ervaring 
van derden. 
Het HDC zou kunnen proberen om met de verschillende afdelingen van de VU samen te werken op het 
gebied van back office taken, zoals opslag en beheer. Hierbij kan er gezamenlijk gekeken worden naar de 
mogelijkheden voor duurzame opslag. Daarnaast is dit ook mogelijk met andere partijen buiten de VU. ‘’Uit 
onderzoek is gebleken dat erfgoedinstellingen elkaar het meest vertrouwen als het op uitbesteden van 
duurzaam bewaren van digitale data aankomt. Erfgoedinstellingen investeren hierin om gezamenlijk aan 
kennisopbouw te doen omdat men denkt dat het zal besparen.’’143

 

Aan de opslag voor beschikbaarstelling zijn kosten verbonden, maar vergeleken met de kosten voor de 
opslag van de digitale collectie zijn die kosten meestal lager omdat er minder hoge eisen aan worden 
gesteld.  
Om de kans op het verliezen van de digitale bestanden te verkleinen moet de digitale collectie dubbel en op 
verschillende locaties worden opgeslagen. Er kan natuurlijk ook opnieuw worden gedigitaliseerd, de 
originelen zijn tenslotte nog beschikbaar. 
Zowel de kosten voor de digitale collectie als voor de beschikbaarstelling worden bepaald door de 
hoeveelheid bytes waaruit de digitale collectie is opgebouwd. Hoe kleiner de bestanden hoe minder 
Gigabytes (GB) er nodig zijn voor opslag. Bijkomend voordeel van kleinere bestanden is dat deze sneller via 
internet overgezet worden.  
Als het HDC de digitale bestanden voor een lange termijn wilt behouden dan is digitale duurzaamheid van 
groot belang. De behoefte aan structurele opslagcapaciteit en back-up is dringend en zal, gezien de 
toekomstige digitaliseringsplannen, nog sterk toenemen. De opslag van de digitale bestanden moet in de 
toekomst voldoen aan de eisen van veilige bewaring.  
Voor de ontsluiting dient het HDC te beschikken over een eigen server met de benodigde software en met 
voldoende opslagcapaciteit voor de database, inclusief de scans en voldoende werkstations. Daarnaast moet 
het HDC de ontwikkelingen van de technische voorzieningen goed bijhouden. Dit om te voorkomen dat de 
digitale collectie in de toekomst niet meer online toegankelijk is. Bijvoorbeeld als het gaat om de 
veroudering van bepaalde bestandsformaten en standaarden. Het bewaken en adviseren van digitale 
duurzaamheid moet intern overlegd worden, omdat het kennis en belangstelling op gebied van digitale 
bestandsformaten en beheer van digitaal materiaal vraagt. Er moet een projectgroep komen van 
medewerkers op het gebied van ICT die technische en inhoudelijke keuzes moeten maken. 

 

                                                           
143 Kennisland. Business Model innovatie cultureel erfgoed. 15 mei 2013 <http://www.kennisland.nl/uploads/fckconnector/286db7f5-9e52-494c-93ec-0e00112dc567>. p. 29. 
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15.   Organisatie en implementatie 
 

Het beheren van een digitale collectie brengt naast investeringen in software, archiefbeheersysteem en 
scanning een grote personele inzet met zich mee. Niet alle medewerkers zijn gevoelig voor de 
veranderende wereld om hen heen en niet iedereen is voldoende ingesteld op het digitaal werken. In dit 
hoofdstuk geef ik suggesties voor het inrichten van een projectgroep tijdens een digitaliseringsproject en 
vat ik de ‘best practices’ samen die door medewerkers van archiefinstellingen genoemd zijn tijdens de 
interviews.  
 
Het HDC moet duidelijk voor ogen hebben hoe de eigen digitale diensten een meerwaarde kunnen 
betekenen en welke aanpassingen in de eigen organisatie nodig zijn om die meerwaarde te verzilveren.144  
In het hoofdstuk ‘Wijze van digitalisering’ staat een stappenplan van een digitaliseringsproces weergegeven. 
Het HDC moet beslissen wie van de medewerkers het stappenplan gaat uitvoeren. Het HDC moet zich 
afvragen of een huidige medewerker deze taak op zich kan nemen. De medewerker moet beschikken over 
genoeg tijd en kennis. Er moet worden vastgelegd welke bevoegdheden de medewerkers hebben bij een 
digitaliseringsproject. Ook is het van belang dat er draagvlak gecreëerd wordt. Het is essentieel dat de 
organisatie zich bewust wordt van de snelle ontwikkelingen die de digitalisering biedt in het archiefwezen. 
Het HDC zou net als de andere archiefinstellingen moeten ‘meespringen op die trein’ om de digitale 
ontwikkelingen bij te kunnen houden.  
Het is essentieel dat het HDC de geschikte hard- en software gebruikt. Dit vergt diepgaande kennis over hoe 
de digitale bestanden gecreëerd moeten worden. De ontwikkelingen op het terrein van digitale 
informatievoorziening gaan razendsnel. Het HDC wil daarbij niet achterblijven en moet zijn medewerkers de 
ruimte bieden om ervaring op te doen met nieuwe ontwikkelingen. Aansluiten bij nieuwe vragen en eisen 
die het internet stelt is een must. Het is ook belangrijk om altijd in gesprek te blijven met anderen die met 
een vergelijkbaar project bezig zijn om ervaringen op te doen. Het HDC kan altijd overwegen om een 
adviseur digitale dienstverlening in te schakelen. Veel medewerkers kunnen dan in gaan zien waar de 
ontwikkelingen toe leiden en hoe zij daar zelf een bijdrage aan kunnen leveren, waardoor draagvlak en 
acceptatie versterkt worden. 
 
 
 

                                                           
144 Kennisland. Business Model innovatie cultureel erfgoed. 15 mei 2013 <http://www.kennisland.nl/uploads/fckconnector/286db7f5-9e52-494c-93ec-0e00112dc567>. p.21. 

http://www.kennisland.nl/uploads/fckconnector/286db7f5-9e52-494c-93ec-0e00112dc567


H D C  D i g i t a a l                                                                                                   P a g i n a  | 74 

 

Projectgroep digitalisering 
Het is zeer nuttig als er een interne werk- of projectgroep digitalisering wordt opgestart. De projectgroep zal 
regelmatig moeten overleggen over digitaliseringsprocessen, workflows, kwaliteitseisen etc. Met betrekking 
tot de digitale duurzaamheid moet de projectgroep ook de technische en inhoudelijke keuzes gaan maken. 
De projectgroep moet bestaan uit medewerkers die verstand hebben van ICT. De projectgroep zal zich 
moeten baseren op het digitaliseringsplan.  
 

Een greep uit de belangrijkste ‘best practices’ van de archiefinstellingen: 
 

 De doelstelling van het digitaliseren moet concreet geformuleerd zijn. 

 Afhankelijk van die doelstelling moet het HDC de kwaliteit van de digitale collectie bepalen. 

 Het digitaliseringsproject moet goed in kaart gebracht worden. 

 De metadata van de stukken moet eerst op orde zijn voordat er begonnen wordt met digitaliseren.  

 ‘’Een goede voorbereiding is het halve werk’’.  

 Ervaring opdoen, bouwen, bijsturen en optimaliseren. 

 Het HDC moet klein beginnen en kleine stappen maken m.b.t. de digitalisering. 

 Het HDC moet kunnen leren van fouten. 

 Er moet goed toezicht zijn op het digitaliseringsproces, zowel intern als extern. 

 De front office (website) is heel belangrijk, maar de back office net zo goed. Het is van belang om niet 
de volledige nadruk te leggen op een mooie voorkant, maar ook te investeren in de achterkant om de 
(digitaliserings)processen flexibel te laten verlopen.145 

 

Voor de uitgebreide ‘best practices’ en leermomenten, die zijn genoemd door de geïnterviewde 
medewerkers van archiefinstellingen, zie bijlage 1. Het overzicht van de interviewantwoorden biedt een 
breed scala aan adviezen en mogelijk oplossingen om de digitaliseringsprocessen bij het HDC te 
optimaliseren.  

 
 
 

                                                           
145 DEN. Verslag Symposium ‘Plan-Do-Check-Act: 4 jaar Digitaliseren met Beleid’. 13 mei 2013 <http://www.den.nl/blog/bericht/3635>. 



H D C  D i g i t a a l                                                                                                   P a g i n a  | 75 

 

Conclusie 
 
Zowel op lange als korte termijn moet een aantal acties ondernomen worden om de doelstelling 
digitalisering van het HDC te kunnen realiseren. In mijn onderzoek werden de volgende adviezen voorgelegd:  
Het HDC dient criteria en randvoorwaarden te hanteren voor de selectie van materiaal dat in aanmerking 
komt voor digitalisering. 
Het is belangrijk dat het HDC de prioritering en fasering, de volgorde en het tempo, van de digitalisering 
vastlegt. Er moet ook rekening worden gehouden met de volgende risicofactoren: beperkte beschikbaarheid 
van personeel en de beperkte (financiële) mogelijkheden om een digitaliseringsbedrijf in te schakelen. Ook 
zijn er onduidelijkheden over de omvang van de te digitaliseren deelcollecties. 
Er zijn drie benodigdheden waar het HDC rekening mee moet houden om te komen tot de realisatie van een 
digitaliseringsproject:  
1. Financiële middelen: Het HDC moet zoeken naar nieuwe verdienmogelijkheden door een beroep te 

doen op fondsen en subsidiegevers. Ook de samenwerking met collegiale archiefinstellingen dient te 
worden geoptimaliseerd.  

2. Menskracht: Het HDC dient nieuw personeel aan te stellen dat ingevoerd is in digitaliseringsprocessen 
3. Technische benodigdheden: De behoefte aan structurele opslagcapaciteit en back-up is dringend als 

het aantal digitale bestanden in de toekomst gaat stijgen. 
 Alleen een ‘digitaliseren op verzoek’-proces biedt voor het HDC niet de oplossing. Het blijkt dat het inrichten 
van een ‘digitaliseren op verzoek’-proces erg ingewikkeld is bij kleine archiefinstellingen. Het HDC kan het 
beste projectmatig digitaliseren en het scanproces door digitaliseringsbedrijven laten doen vanwege de 
expertise die zij hebben. Het ‘digitaliseren op verzoek’ kan eventueel als een extra service blijven dienen.  
Het HDC moet beschikken over een archiefbeheerssysteem en dient keuzes te maken met welke 
bestandsformaten gewerkt moet worden. Voor het ontsluiten van collecties is het advies om uniforme 
terminologie en beschrijvingsstandaarden te hanteren. Standaardisatie van het archiefbeheersysteem, hard- 
en software en overige technische voorzieningen zijn belangrijk voor het verzekeren van de leesbaarheid van 
digitale bestanden op lange termijn.  
 
Het HDC kan de volgende stappen nemen in een digitaliseringsproces:  
1. Selectie van de te digitaliseren deelcollectie 
2. Selecteren en aanbesteden van digitaliseringsbedrijven 
3. Materiaalanalyse 
4. Inventarisatie van metadata  
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5. Scaninstructies opstellen  
6. Contractvorming met het digitaliseringsbedrijf 
7. Digitalisering 
8. Kwaliteitscontrole 
9. Presentatie 
10. Terugplaatsing van de fysieke stukken in depot  
11. Evalueren 
 
De website van het HDC moet in toenemende mate het portaal worden waar een groot deel van de 
bezoekers bediend kan worden. De vindbaarheid van de collecties moeten daarom via het internet worden 
vergroot. Het is vaak moeilijk te bepalen waar het publiek precies behoefte aan heeft zodat men kan 
beslissen welke deelcollecties moeten worden gedigitaliseerd. Het is daarom van essentieel belang om een 
goede webstatistiek te hebben die het mogelijk maakt om bezoekers van de website en relaties van het HDC 
beter te leren kennen. Het HDC kan door middel van verschillende doelgroepenonderzoeken en 
instrumenten meer cijfers in kaart brengen over de bezoekers van de website.  
Het is belangrijk dat duidelijk in kaart wordt gebracht hoe het HDC omgaat met de wetgeving rondom 
auteursrecht en privacy. Het HDC heeft de mogelijkheid om te kiezen uit vier verschillende modellen voor 
het aanbieden van de gedigitaliseerde collecties .  
Het is voor het HDC voordeliger om scans van lagere kwaliteit te beheren, omdat de originele stukken 
aanwezig blijven. Omdat het HDC nog in de beginfase van digitalisering staat is het advies om aanvullende 
financiële middelen te generen. Het HDC dient meer aandacht te hebben voor de structurele kosten van 
digitalisering. 
Het is zeer nuttig als er een interne werk- of projectgroep digitalisering wordt opgestart. De projectgroep zal 
regelmatig moeten overleggen over digitaliseringsprocessen, workflows, kwaliteitseisen etc. Er kan gesteld 
worden dat het nieuwe, digitale werken uitgaat van een aantal principes: 

 Samenwerking formaliseren. 

 Flexibel werken. 

 Continuïteit en doorontwikkeling: 
a. Werken met nieuwe technologische mogelijkheden. 

b. Persoonlijke ontwikkeling en groei van medewerkers. 

Het is belangrijk om altijd in gesprek te blijven met anderen die met een vergelijkbaar project bezig zijn. Op 
die manier kan het HDC ervaringen van ‘voorgangers’ gebruiken. Het HDC moet de koplopers 
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(archiefinstellingen die al ver ontwikkeld zijn met de digitalisering) blijven volgen en proberen van 
digitaliseringsprocessen van die koplopers te leren.  
Naast de ‘best practices’, die door de geïnterviewde medewerkers van archiefinstellingen zijn genoemd, geef 
ik voor het HDC de volgende aanbevelingen: 

 Medewerkers moeten open kunnen staan voor digitalisering bij het HDC. 

 Om ‘die trein’ bij te houden moet het HDC vroegtijdig reageren wanneer er signalen ontvangen 
worden die wijzen op grootschalige veranderingen in het informatiemanagement en archiefbeheer. 

 De organisatie moet altijd in discussie blijven over de noodzaak van digitalisering. 

 Het HDC zou moeten investeren in het contact met digitaliseringsbedrijven en andere 
archiefinstellingen. 

 Het HDC moet kritisch zijn ten opzichte van de risico’s die het loopt en daar naar handelen. 
Als het HDC streeft naar samenwerking, kennis delen en goede digitale dienstverlening aan het publiek, 
verdient het aanbeveling als het HDC, als kleine archiefinstelling, niet zelf het wiel hoeft uit te vinden, maar 
kan aansluiten op wat er al is. 
Meegaan met de technologische vernieuwingen en ontwikkelingen is niet alleen nodig om als 
archiefinstelling met weinig medewerkers beter te kunnen presteren, maar ook om een aantrekkelijk profiel 
te bereiken, met name voor de ‘next generation’.  
Geen enkele oplossing blijkt eenduidig en unaniem, maar de bewustwording van het belang van 
digitalisering is al winst.  
Na het bestuderen van verschillende digitaliseringsplannen blijkt dat archiefinstellingen verschillend omgaan 
met het ontwikkelen van een dergelijk plan. Ook het HDC kan een digitaliseringsplan ontwikkelen dat het 
beste bij de organisatie aansluit.  
De conclusies uit mijn onderzoek kunnen wellicht behulpzaam zijn bij het opstellen van een 
digitaliseringsplan door het HDC. Ook zou het HDC kunnen profiteren van de ‘best practices’ zoals die 
genoemd zijn door de geïnterviewde medewerkers van archiefinstellingen. 
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Bijlage 
 

1. ‘Best practices’ en leermomenten 
 

Welke lessen en/of best practices kunt u benoemen?  
 
Kwanten, G. KADOC Leuven. Persoonlijk interview. 29 maart 2013: ‘’Wat heel belangrijk is, is ervaring 
opdoen. Je moet echt bouwen, bijsturen, ervaring opdoen en optimaliseren. Ik denk dat dit de enige manier 
is om te ondervinden dat het werkt en om zo een praktijk en een beleid uit te kunnen bouwen. De 
technologie ontwikkelt zich ook steeds, daar leer je ook van.’’  
Lessen: ‘’De eerste zorg is de start van de verwerking van de metadata en daarna pas scannen.’’ 
 
Adriaans, H. Streekarchief Land van Heusden en Altena. Persoonlijk interview. 11 april 2013: ‘’9 van de 10 
digitaliseringsprojecten van de overheid mislukken. De grote fout die altijd wordt gemaakt is dat er gelijk te 
grote stappen worden gezet. Benoem van te voren wat je wil en bouw meetpunten in. Maar dat wordt vaak 
onderschat, mensen denken toch echt vaak van ‘dat doen we wel even’.  
Tip voor HDC: Er moet een database te zijn waar je een scan aan kan hangen. Als je dat nog met Word wil 
doen dan moeten er duizenden scans aan 1 Word document aan gaan hangen. Het bestand wordt dan te 
groot. Een voorbeeld van een geschikt archiefapplicatie is Mais-Flexis, maar ook algemene applicaties zoals 
MS Access.’’ 
 
Peters, R. KDC. E-mail-interview. 12 april 2013: ‘’De universiteitsbibliotheek maakt plannen, maar zij hebben 
nog steeds heel weinig materiaal online. Terwijl wij al jaren materiaal online hebben, omdat wij het heel 
simpel hebben gehouden.  
Je moet kijken wat een klant wil. Je leert ervan als je verschillende manieren van aanpak uitprobeert. Je 
maakt fouten en op basis van die fouten kun je weer plannen voor de toekomst maken. Dat is een manier 
die bij ons heeft gewerkt. Bij ons ziet het er niet gelikt uit, maar in grote lijnen werkt het wel. De klant is heel 
erg blij dat de informatie er is.’’ 

 
Ros, H-. P. Haags Gemeentearchief. Persoonlijk interview. 3 april 2013: ‘’Het scannen zelf is werk dat 
zorgvuldig gedaan moet worden. Je kan wel een handleiding ontwikkelen, maar je loopt achteraf altijd tegen 
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uitzonderingen aan. Dingen waaraan je nog niet gedacht had. Of dingen blijken toch moeilijker dan 
verwacht. Je moet daar toezicht op organiseren.’’ 
 
Ven, van der, C. BHIC. Persoonlijk interview. 4 april 2013: ‘’Het is heel belangrijk om vooraf te bepalen wat 
het doel is van het digitaliseren en voor wie je het doet. Waarom wil je de plaatjes online? Afhankelijk 
daarvan bepaal je welke kwaliteit de digitalisering moet hebben. Wij hebben als archivarissen enorm de 
neiging om zo goed mogelijk te digitaliseren, het moet in kleur, het moet in 400 dpi, etc. Terwijl uiteindelijk 
ook microfilms in zwart-wit en lagere resolutie gewoon leesbaar zijn. Het zal je veel kosten besparen als je 
bedenkt dat je het origineel niet volledig vervangt, maar gewoon online een kopie beschikbaar maakt. Het 
scheelt veel geld als je niet voor de hoogste kwaliteit kiest. Het is ook belangrijk om van tevoren heel goed te 
bedenken hoe je beschrijvende systemen gaat koppelen aan de toegangen om te voorkomen dat je je scans 
uiteindelijk handmatig aan de toegangen moet koppelen. Zorg dat het automatisch gebeurt. Als je gaat 
scannen zorg dat alle bladzijdes genummerd zijn. Zorg dat dat allemaal voor het scannen gebeurt. Een goede 
voorbereiding is het halve werk en voorkom verwarring.  
Een belangrijke tip: klein beginnen! Heel veel archiefinstellingen in de collectieve sector zijn daarmee de mist 
in gegaan. Ze gingen massaal digitaliseren terwijl ze helemaal geen verstand hadden van initiëren en 
digitaliseren.’’ 
 
Mevis, A. Atria. Persoonlijk interview. 20 maart 2013: ‘’Je moet goed nadenken en in kaart brengen wat er 
bij digitalisering komt kijken. Dat wordt vaak onderschat. Het werkproces moet goed beschreven worden, 
zodat dat je meteen weet welke bestandsnamen je wilt en dat je daar uniform in bent. Zorg dat je 
persistente links hebt met de documenten en de digitale beschrijvingen. Voorkom dat als je iets verandert, 
dat daarmee niet alles ook veranderd moet worden.’’ 
 

Zijn er dingen die u achteraf anders zou hebben gedaan? 
 
Kwanten, G. KADOC Leuven. Persoonlijk interview. 29 maart 2013: ‘’Bij de fotocollectie hadden we niet 
moeten scannen voordat de metadata in orde waren. Onze ervaring met externe firma’s zijn ook niet altijd 
even positief. Er zijn al een paar dingen fout gegaan, waardoor er werkzaamheden opnieuw moesten 
gebeuren. Maar ook intern liepen er dingen fout; zo had een medewerker zaken gescand en aan de 
verkeerde metadata gekoppeld. Er blijven toch altijd dingen die fout dreigen te lopen.  
Als je werkt met externe firma’s moet je kwaliteitsgarantie afdwingen. Dat is heel belangrijk. Zodat je niet 
achteraf voor de kosten hoeven op te draaien. 
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Wij zijn bij het KADOC allemaal overtuigd van de noodzaak van de digitalisering. Als je dat niet doet ben je 
binnen vijf jaar een uitgerangeerd archiefcentrum. Als je niet op die trein springt, als je die service niet 
aanbiedt, dan tel je niet meer mee op de ‘markt’. De markt vraagt veel inspanning, maar daar staat 
tegenover dat digitalisering ons veel kansen biedt. Als je niet op de digitalisering ingaat dan nemen de 
gebruikers af. Mensen gaan zich toch afvragen waarom zaken niet digitaal zijn. Je gaat volkomen genegeerd 
worden als je niet met die evolutie meedoet. Je gaat jezelf overbodig maken.’’ 
 
Adriaans, H. Streekarchief Land van Heusden en Altena. Persoonlijk interview. 11 april 2013: ‘’Wij zijn ook 
heel erg zoekende geweest, maar uiteindelijk kwam er toch iets moois uit. Bijvoorbeeld het zaken doen met 
opdrachtnemers.  
Voor mij persoonlijk zou ‘scanning on demand’ niet mijn ding zijn. Waar wij tegenaan lopen is dat we niet 
weten wat we met de scans aan moeten. Als je een hele collectie doet dan is dat een afgebakend geheel. 
Maar als je een paar briefjes scant, wat moet je daarmee? Zo bouw je geen digitaal archief op.’’ 
 
Peters, R. KDC. E-mail-interview. 12 april 2013: ‘’Wij zijn net als een heleboel andere archiefinstellingen 
zomaar gaan digitaliseren. Achteraf kom je er achter dat je voor bepaalde dingen beter een plan had kunnen 
maken. Dan had je gekozen voor een andere aanpak, of had je werk gedaan dat je liever vooraf had gedaan 
in plaats van achteraf. Dan heb je het over naamgeving van bestanden en waar je bestandsformaten opslaat. 
Een andere kant van het verhaal is, is dat digitalisering een ontwikkeling is die zo snel gaat, dat het eigenlijk 
geen zin heeft om een plan te maken. Als plannen namelijk rond zijn, dan zijn ze weer achterhaald.’’ 
  
Ros, H-. P. Haags Gemeentearchief. Persoonlijk interview. 3 april 2013: ‘’Ik heb van te voren al bedacht hoe 
het allemaal zou gaan lopen. Ik had misschien meer tijd moeten besteden aan de praktijk en minder aan het 
papierwerk en het bedenken.’’ 

 
Mevis, A. Atria. Persoonlijk interview. 20 maart 2013: ‘’Ja, wij hebben bijvoorbeeld de eerste keer de foto’s 
eerst laten fotograferen en daarna toen de negatieven laten scannen omdat men toen nog dacht dat dat het 
beste was. In het begin was het nog heel erg onduidelijk of je scans wel lang kon bewaren. Maar het nadeel 
ervan is, is dat alles in zwart-wit is gebeurd. Terwijl we mooie sepia foto’s hadden, ik zou dat nooit meer 
doen. Ook met archieven niet. Toen was microfilm de beste optie, dat bleef 300 jaar goed, daarom is daar 
toen voor gekozen, maar de nuances en de kleuren ontbreken.’’  
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Fleurbaay, E. Stadsarchief Amsterdam. Persoonlijk interview. 15 april 2013: ‘’Nee, ik denk dat ik alles op 
dezelfde manier zou hebben gedaan. Eigenlijk is het belangrijkste principe dat je leert door te doen, door 
telkens uit te breiden. Natuurlijk hebben we weleens dingen gehad die we achteraf anders zouden hebben 
willen doen. Toen wij in 2000 scans lieten maken hadden we nog geen benul van controle en volledigheid en 
daar lopen we nu tegenaan. Toen konden we het niet anders. Het gaat vooral om de vraag hoe je werken wil 
waarbij de uitgangspunten het belangrijkste zijn. De keuzes voor Google en scanning on demand zijn 
onveranderd gebleven.’’ 
 
 
 


