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VERANDERING E-MAILADRESSEN 

Naar aanleiding van de introductie van de nieuwe huisstijl binnen de stads
mailadressen aangepast. Het achtervoegsel @sd.antwerpen.be verandert
Aan alle abonnees wiens e-mailadres wijzigde, vragen we zich uit te schrijv
in te schrijven via: http://www.antwerpen.be/david/cdavid/nieuwsbrief.asp. 
 
Ook  de mailadressen van DAVID en cDAVID worden aangepast. Ge
houden. In de toekomst kan u ons bereiken op onderstaande mailadressen: 
cDAVID: cdavid@stad.antwerpen.be 
DAVID: david@stad.antwerpen.be 
 
 
DEELNAME CDAVID/DAVID AAN ERFGOEDDAG 2005 

Op 17 april 2005 vindt Erfgoeddag plaats. Het thema van deze editie is ‘G
DAVID nemen deel via het Stadsarchief Antwerpen. In de leeszaal wordt
ingericht rond ‘Digitaal gevaar’. Met pc’s, informatiepanelen en docume
digitale documenten en archieven beschermd kunnen worden tegen v
onleesbaar worden. De bezoeker leert er hoe e-mails, websites, digitale fo
outlookagenda kunnen worden opgemaakt en vervolgens op een du
Stadsarchief, Venusstraat 11, 2000 Antwerpen, doorlopend van 10 tot 18
archiefmagazijnen van het Stadsarchief Antwerpen is echter niet mogelijk. 
 

Stadsarchief Antwerpen 
Venusstraat 11, 
B-2000 Antwerpen 
 
Interdisciplinair centrum voor 
Recht en Informatica (ICRI) 
Tiensestraat 41, 
B-3000 Leuven 
s. 

Algemeen nieuws 

diensten worden ook de e-
 in @stad.antwerpen.be. 
en en vervolgens opnieuw 

lieve hiermee rekening te 

evaar!’. Ook cDAVID en 
 een kleine tentoonstelling 
ntatie wordt getoond hoe 
erlies en onbruikbaar of 
to’s en dossiers, en ook je 
urzame manier bewaard. 
 uur. Een bezoek aan de 



Tegelijk geeft cDAVID op erfgoeddag een aantal lezingen met als thema ‘Digitaal gevaar thuis’ in 
samenwerking met de erfgoedcel Kortrijk. Deze gaan door in het erfgoedhuis van Kortrijk op zondag. 
 
http://www.erfgoeddag.be 
 
GEZOCHT: OUDE SPELLETJES OP TAPE VOOR COMMODORE64 

Het stadsarchief Antwerpen zoekt voor een demonstratie oude spelletjes op cassette voor een 
Commodore 64. Wie thuis nog een oud spelletje heeft liggen en dit eventjes wil uitlenen, kan ons 
contacteren via: david@stad.antwerpen.be. 
 

cDAVID nieuws 

PUBLICATIE RAPPORT OVER DIGITALISERING VAN POLAROID FOTO’S 

Op 25 maart 2005 publiceerden we een tweede cDAVID publicatie. Het gaat om een studie over de 
digitalisering van polaroid foto’s. De dragers van polaroid opnamen zijn niet geschikt voor duurzame 
bewaring. Door hun instabiel karakter stellen ze speciale eisen aan bewaring. Zonder voorzorgen 
kunnen beelden op polaroid film op enkele jaren tijd verloren gaan. Digitalisering vormt een 
mogelijke strategie om het verlies van kostbare tijdsdocumenten tegen te gaan. In het cDAVID rapport 
formuleren we praktische aanbevelingen voor de digitalisering en de bewaring van polaroid foto’s. Er 
gaat aandacht naar de digitalisering zelf en ook aan de nazorg en de omgang met de foto’s tijdens het 
volledig digitaliseringsprocédé. Het rapport is een handig hulpmiddel voor erfgoedbeheerders die de 
confrontatie met polaroid foto’s moeten aangaan. 
http://www.antwerpen.be/david/cdavid/pdf/CasusRapport_Polaroid.pdf 

DAVID nieuws 

ENGELSE VERTALING DAVID-VADEMECUM 

Op 24 februari 2005 hebben we in het hoofdkantoor van IBM te Brussel de Engelse vertaling van het 
DAVID-vademecum voorgesteld. Deze vertaling is het resultaat van een samenwerking tussen 
DAVID, BELAIIM en IRIS. 
 
Karel Velle verzorgde de inleiding. Jos Dumortier en Hannelore Dekeyser presenteerden de 
voornaamste conclusies van het juridisch onderzoek dat het ICRI onder meer in het kader van het 
DAVID-project uitvoerde. Ten slotte lichtte Filip Boudrez de bevindingen van het 
archiefwetenschappelijk onderzoek toe. Meer dan 220 belangstellenden schreven zich voor dit event 
in. Een digitale versie van het vademecum is binnenkort op de DAVID-website beschikbaar. Hard 
copy exemplaren zijn beschikbaar bij IRIS (http://www.irislink.com/archiving). 
 
 
WEBSITESARCHIVERING 

De bijdrage Archiveren van websites: een kwestie van waardering en 'capture'  is de uitgeschreven 
tekst van een presentatie over websitesarchivering (Antwerpen, 2 december 2004). Hierin wordt onder 
meer een nieuwe methode voor websitesarchivering voorgesteld: het archiveren van de unieke 



responsen. Nieuw zijn ook de functionele vereisten voor content management systemen. Deze bijdrage 
is een actualisering van het archiefluik in het DAVID-rapport over websitesarchivering. 
http://www.antwerpen.be/david/website/teksten/DAVIDbijdragen/Archiveren_websites.pdf 
 
 
DIGITALE HANDTEKENINGEN EN ARCHIEFDOCUMENTEN 

In deze bijdrage bespreekt Filip Boudrez twee archiefkwesties die zich stellen bij digitale 
handtekeningen. In het eerste deel van de bijdrage wordt nagegaan of geavanceerde digitale 
handtekeningen geschikt zijn om de authenticiteit en integriteit van de digitale archiefdocumenten aan 
te tonen. In het tweede deel komt de archivering van digitaal ondertekende documenten aan bod. 
Hierbij wordt vooral ingezoemd op het probleem van de langetermijnvalidatie van digitale 
handtekeningen en de verschillende oplossingen hiervoor.  
http://www.antwerpen.be/david/website/teksten/DAVIDbijdragen/DigitaleHandtekeningen_archiefdoc
umenten.pdf 
 
 
ARCHIVEREN VAN E-MAIL 

In de reeks DAVID-richtlijnen en adviezen is een volledig nieuwe versie van de richtlijn voor e-
mailarchivering gepubliceerd. In het eerste deel worden de algemene uitgangspunten van een digitale 
archiveringsstrategie voor e-mail en de bijlage(n) beschreven. In het tweede deel wordt duidelijk 
gemaakt hoe een digitale archiveringsstrategie in de praktijk kan worden toegepast. Hierbij worden 
een aantal voorbeelden gegeven van mogelijke customisaties aan e-mailprogramma’s om de 
archiveringsstrategie op een gebruiksvriendelijke en geautomatiseerde wijze te implementeren. 
http://www.antwerpen.be/david/website/teksten/Richtlijn1.pdf 
 
 
ACTUALISERINGEN RICHTLIJN & ADVIEZEN 

Drie DAVID richtlijnen en adviezen werden geactualiseerd: 
 nr.4: Standaarden voor bestandsformaten 
 nr.5: Websitesbeheer voor archivering 
 nr.9: Digitalisering van analoge archiefdocumenten 
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