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cDAVID nieuws 

RAPPORT DIGITAAL BEELDARCHIEF 

Het rapport Digitaal Beeldarchief, aanbevelingen voor het opzetten van een beeldbank aan de hand 
van ‘lessons learnt’ en ‘best practices’ behandelt het digitaliseren, digitaal ontsluiten en het 
beschikbaar maken van beeldend erfgoed via nieuwe media. De focus van dit rapport ligt op het 
formuleren van praktische aanbevelingen die de erfgoedbeheerder assisteren in het realiseren van een 
digitaal beeldarchief. Een belangrijk deel van het rapport is gewijd aan de ervaringen die het 
Stadsarchief Antwerpen heeft verworven door haar deelname aan het EVA (European Visual 
Archives) project. Dit Europese project stelde tot doel een grensoverschrijdende beeldbank op te 
zetten waarmee men op een transparante manier de collecties van de deelnemende instellingen kon 
doorzoeken.  
 
Dit rapport zal vanaf juli beschikbaar op de website van het cDAVID project en zal ook in gedrukte 
vorm verschijnen. http://www.cdavid.be 
 
GEDRUKTE VERSIE RAPPORT DIGITALISEREN VAN POLAROIDFOTO’S BESCHIKBAAR 

In mei verscheen van het rapport Digitaliseren van Polaroidfoto’s ook een gedrukte versie. Deze kan 
je gratis verkrijgen op het Stadsarchief Antwerpen door een mailtje te sturen naar 
stadsarchief@stad.antwerpen.be 
 
ILLUSTRATIEMATERIAAL TENTOONSTELLING BEDREIGD DIGITAAL ERFGOED BESCHIKBAAR 

Op 17 april organiseerde het Stadsarchief Antwerpen een tentoonstelling rond bedreigd digitaal 
erfgoed naar aanleiding van Erfgoeddag en het thema: Gevaar. De opgestelde informatiepanelen en 
presentaties wekten de interesse van het publiek. Via de website van het Stadsarchief kan je deze nog 
eens nalezen.  
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Surf naar http://stadsarchief.antwerpen.be. Je vindt dit materiaal terug onder 5. Stadsarchief in bedrijf, 
De leeszaal voorbij, Erfgoeddag 2005. 

DAVID nieuws 

OPENDOCUMENT 

Het internationale consortium OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information 
Standards) heeft op 1 mei 2005 het OpenDocument-formaat als standaard vastgelegd.  OpenDocument 
is bedoeld als bestandsformaat voor tekstdocumenten, spreadsheets, diagrammen, afbeeldingen en 
presentaties. 
 
OpenDocument is gebaseerd op het OpenOffice-bestandsformaat en heeft dus ook XML als basis. Het 
OpenDocument-formaat is gebaseerd op één XML Schema dat voor alle documenttypes geldt. 
OpenDocument wordt het bestandsformaat van het OpenOffice 2.0-pakket. De specificatie van het 
formaat kan vrij gedownload worden vanop de OASIS-website.  
 
Dit nieuwe bestandsformaat komt in aanmerking om als geschikt archiveringsformaat gebruikt te 
worden. De verwachting is dat OpenDocument op termijn een ISO-standaard wordt en ook in andere 
applicaties dan OpenOffice wordt geïmplementeerd.  
 
Meer info: www.oasis-open.org  
 
 
RFC XML SCHEMA'S 

Het stadsarchief Antwerpen lanceerde op 30 mei 2005 een internationale “request for comments” voor 
de XML Schema's die ze zal gebruiken bij digitale archivering. Het stadsarchief is van plan om XML 
te gebruiken als inkapselings- en metadataformaat voor de containerbestanden die de basiseenheid van 
haar digitaal archiefdepot zullen vormen. Voor een aantal documenttypes wordt XML ook gebruikt als 
archiveringsformaat. De XML Schema's zijn nu beschikbaar voor commentaar. Na verwerking van de 
commentaren worden de XML Schema's geïmplementeerd in archiveringstools. 
 
Meer info: http://www.antwerpen.be/david/website/eng/rfc.htm 
 
 
DIGITALE CONTAINERS 

In een nieuwe bijdrage “Digitale containers voor het digitaal archiefdepot” wordt de motivatie voor 
het samenstellen van XML-containerbestanden als opslagwijze toegelicht. In dit artikel worden ook de 
XML Schema's ontwikkeld door het stadsarchief Antwerpen gedocumenteerd. 
 
Het artikel is beschikbaar op: 
http://www.antwerpen.be/david/website/teksten/DAVIDbijdragen/Digitale_containers.pdf 
 
DLM FORUM 

Filip Boudrez zal een presentatie geven over de DAVID-digitale bewaarstrategie en de XML 
Schema’s die voor de praktische implementatie werden ontwikkeld. Tijdens de presentatie zal 



eveneens een demo getoond worden van de migratie- en inkapselingstool die voor het stadsarchief 
Antwerpen werd gemaakt. 
Het “DLM* Forum Conference on electronic records” vindt plaats in Boedapest van 5 tot 7 oktober 
2005. 


