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Het digitaliseren van beeldmateriaal is slechts een eerste stap in de digitale conservering. Dit 

betekent dat de leesbaarheid en de mogelijkheid om informatie correct en volledig te 

representeren zo lang mogelijk gevrijwaard moeten blijven. Daartoe moet een geschikt 

formaat worden gekozen waarin de bitstream gedurende langere tijd kan worden bewaard. 

Een geschikt archiveringsformaat moet aan een aantal voorwaarden voldoen.
1
 Voor het 

bewaren van gedigitaliseerd beeldmateriaal bevelen we het TIFF of Tagged Image File 

Format bestandsformaat aan.
2
 TIFF is officieel gestandaardiseerd, platformonafhankelijk en 

kent een brede ondersteuning van producenten van beeldbewerkingsoftware. Bovendien is de 

TIFF specificatie vrij beschikbaar waardoor iedereen het formaat kan implementeren.
3
 

Het TIFF formaat laat echter toe om meer dan louter beeldinformatie op te slaan in een 

digitale bestand. De structuur van het TIFF formaat voorziet ook ruimte voor de opslag van 

een aantal metadata in de afbeelding. Deze informatie is niet direct zichtbaar in de 

representatie van het digitale beeld (op het scherm of via printafdruk) an sich, maar ze wordt 

wel opgenomen in de bitstream. Concreet laat het TIFF formaat toe om bijvoorbeeld een 

vermelding van de auteursrechtelijke bescherming (copyrightnotice) of de naam van de 

oorspronkelijke auteur toe te voegen. Dergelijke informatie duiden we aan als ingekapselde 

metadata. Een aantal programma's laten toe om deze metadata uit te lezen. 

Het inkapselen van metadata in een digitaal bestand is een goede praktijk voor de bewaring 

van digitale beelden op lange termijn. De essentiële metadata, die het beeld identificeren en 

koppelen aan zijn beschrijving, en het beeld zelf worden niet langer gescheiden van elkaar. 

Het risico dat de band tussen metadata en digitaal beeld verloren gaat, wordt daardoor kleiner. 

Hoewel het inkapselen van metadata geen vereiste is, is, vormt dit wel een belangrijke 

bijdrage voor de goede bewaring van digitale objecten. 

Het TIFF formaat 

De open specificatie laat toe om een kijkje te nemen in de interne werking van het TIFF 

formaat. In feite schrijft het TIFF formaat voor hoe de bytes in een bitstream die een digitaal 

beeld voorstelt, geordend moeten zijn. Een TIFF bestand dat conform is aan het TIFF formaat 

is well-formed (goed gevormd) en valid (correct). Software die formaatspecificatie toepast 

kan een TIFF bitstream uitlezen, verwerken en omzetten in een menselijk begrijpbare vorm 

(representatie via een beeldscherm of printafdruk). 

                                                 
1  F. BOUDREZ, Standaarden voor digitale archiefdocumenten, eDAVID, Antwerpen, 2005, p3. 

http://www.expertisecentrumdavid.be/docs/eDAVID_standaarden.pdf (23 februari 2006) 

2  M. VANDERMAESEN, Rapport Digitaal Beeldarchief. Aanbevelingen voor het realiseren van beeldbanken 

aan de hand van 'lessons learnt' en 'best practices', Stadsarchief Antwerpen, Antwerpen, 2005, p. 53. 

F. BOUDREZ, Richtlijn 4: standaarden voor formaten, eDAVID, 2006. 

http://www.expertisecentrumdavid.be/davidproject/teksten/Richtlijn4.pdf (14 februari 2006) 

3  TIFF Revision 6.0, Adobe, 1992. http://partners.adobe.com/public/developer/tiff/index.html (20 februari 

2006) 
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Voor een technische beschrijving van het TIFF formaat verwijzen we naar de specificatie.
4
 

Het volstaat te onthouden dat een TIFF bitstream uit twee grote delen bestaat. Enerzijds is er 

de eigenlijke beelddata, de digitale neerslag van het beeld, en anderzijds de noodzakelijke 

metadata om de beelddata op een correcte manier in te lezen en in een menselijk begrijpbare 

vorm te representeren.  

Tags 

Meteen wordt ook duidelijk vanwaar de naam Tagged Image File Format vandaan komt. Een 

TIFF bitstream is in feite niets meer dan beelddata waaraan labels of tags hangen. Een tag 

bestaat steeds uit vier verschillende onderdelen 

• Een numerieke waarde die toelaat om een tag te identificeren. 

• De lengte of het aantal elementen aanwezig in een tag. 

• Het datatype van de inhoud van de tag.  

• De eigenlijke metadata of een verwijzing naar de eigenlijke locatie van de informatie 

in de bitstream. 

Het TIFF formaat laat toe dat er maximaal 65.535 unieke tags worden gedefinieerd. In 

werkelijkheid is er slechts een beperkt aantal beschikbaar. De TIFF standaard schrijft een 

minimumset voor die door de software moet worden ondersteund om een digitaal beeld in 

TIFF op te slaan of uit te lezen. Daarnaast zijn er een aantal tags die de voorkeur genieten om 

brede ondersteuning van softwarefabrikanten te krijgen. Deze verzameling van tags duiden 

we aan als baseline TIFF. 
5
 

De specificatie geeft daarnaast nog een aantal kenmerken mee die belangrijk zijn naar 

langetermijnbewaring toe. 

• Tags die niet tot de baseline TIFF set behoren, moeten door de software op een veilige 

manier worden genegeerd. Bij het uitlezen van de digitale bitstream mag de gebruikte 

software niet vastlopen op tags die niet worden herkend. 

• Momenteel zijn slechts een beperkt aantal tags effectief gedefinieerd in de TIFF 

specificatie. Naar de toekomst toe is het mogelijk dat er nog extra publieke tags 

worden toegevoegd. Door de uitbreidbaarheid van het formaat blijft compatibiliteit 

met oudere TIFF versies bestaan. 

• Tags 32 767 tot 65 535 zijn gereserveerd voor privaat gebruik. Deze worden 

doorgaans gebruikt om bedrijfseigen informatie op te slaan. 

Een concreet voorbeeld van een dergelijke tag is compression. Deze tag, met het unieke 

identificatienummer 259, duidt aan of er al dan niet gebruik wordt gemaakt van compressie en 

om welke vorm het gaat. Deze tag kan 6 mogelijke waarden aannemen. Een waarde 1 staat 

voor geen compressie. Waarden 5 en 6 geven aan dat respectievelijk LZW en JPEG 

compressie werd toegepast.  

Praktische toepassing van TIFF tags 

TIFF tags worden in de eerste plaats gebruikt om essentiële informatie in te kapselen die 

nodig is om het beeld te kunnen ophalen uit de bitstream. Ze geven aan welke de afmetingen 

                                                 
4  TIFF Revision 6.0, Adobe, 1992, p. 11 – 41. 

5  TIFF Revision 6.0, Adobe, 1992, p. 11 – 41. 
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van het digitale beeld zijn, welk kleurprofiel van toepassing is, of de beelddata al dan niet 

gecomprimeerd is, etc.  

Daarnaast zijn er ook TIFF tags die iets over de context waarbinnen een beeld ontstaan is en 

de verdere bewaring, kunnen vertellen. Het gaat om volgende tags, die alle behoren tot de 

baseline TIFF-specificatie. 
6
 

 

Naam Tagnummer 

(decimaal) 

Datatype Lengte Opmerking 

DocumentName 269 ASCII / De naam van het beeld of de 

desbetreffende pagina in het 

bestand  

ImageDescription 270 ASCII / Een beschrijving van het beeld 

of de desbetreffende pagina in 

het bestand 

Make 271 ASCII / De fabrikant van de scanner 

Model 272 ASCII / Het model van de gebruikte 

scanner 

Software 305 ASCII / De naam van de 

beeldbewerkings-software die 

het TIFF bestand genereerde 

HostComputer 316 ASCII / Het hardwareplatform en het 

besturingssysteem 

DateTime 306 ASCII 20 Tijdstip van creatie van het 

TIFF bestand 

Artist 315 ASCII / Naam van de auteur van het 

digitale bestand. In deze 

context: de naam van de 

digitaliseerder 

Copyright 33 432 ASCII / De vermelding van geldende 

auteursrechten. 

 

Een aantal van deze tags verdienen bijzondere aandacht. Via deze tags wordt het immers 

mogelijk om essentiële metadata op te nemen. Het gebruik van enkele van deze tags is aan te 

bevelen. 

• De belangrijkste tag is DocumentName omdat deze een persistente koppeling kan vormen 

tussen de naam (of de identifier) van het bestand en het bestand zelf. Binnen een digitaal 

depot kan dit zijn nut hebben. Beschrijvingen in een databank zijn gekoppeld met het 

digitale object dankzij een unieke identifier. Doorgaans wordt de bestandsnaam hiervoor 

gebruikt. 

Een ingekapselde unieke identifier kan belangrijk zijn voor de synchronisatie tussen de 

objecten in het depot en databanken. De bestandsnaam van het digitale beeld kan immers 

                                                 
6  TIFF Revision 6.0, Adobe, 1992, p. 28-41. 
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– al dan niet bedoeld – veranderen terwijl een ingekapselde identifier hoe dan ook 

onveranderd blijft. Ook tijdens het maken van een kopie verandert de inhoud van de 

DocumentName niet: deze wordt gewoon mee gekopieerd. Het afstemmen van de 

databank en de bestandsnaam tegenover de DocumentName tag draagt daardoor bij tot 

het garanderen van de consistentie van het digitale depot en de uniciteit van de aanwezige 

digitale objecten. 

• Zowel de Artist als de Copyright tag kunnen een rol van belang spelen. Ze leggen immers 

het verband tussen het digitale beeld en de persoon die het beeld gemaakt heeft. Het 

gebruik van deze beide tags laat toe om te allen tijde na te gaan welke auteursrechten 

gelden en bij wie het auteursrecht ligt.  

• De ImageDescription tag bevat de beschrijving van het digitale beeld. De TIFF 

specificatie geeft aan dat hier het onderwerp van de afbeelding kan worden beschreven. 

Niettegenstaande dergelijke beschrijvende metadata eerder in een centrale databank thuis 

hoort en wordt gekoppeld via de persistente identifier (DocumentName), valt inkapseling 

van deze informatie te overwegen. De aanwezigheid van ingekapselde metadata verkleint 

immers gevoelig de impact van het verlies van de band met de databank door eventuele 

rampen. 

Te gebruiken software 

Lezen 

Het uitlezen van TIFF tags is vrij eenvoudig (minder negatief). TIFF tags worden immers 

door een brede waaier aan programma's ondersteund. Een aantal voorbeelden hiervan zijn 

Leadtools TIFF Tag editor en Aware Systems TIFF tag viewer. 
7
  

De eerste stap is, net zoals bij andere programma's, het openen van een TIFF bestand. Met de 

LeadTools software gebeurt dit via het menu File -> Open. Het pakket van Aware Systems 

voorziet een knop browse. Beiden geven een lijstje met alle aanwezige tags weer. Bemerk dat 

tags niet noodzakelijk data moeten bevatten. Het LeadTools pakket toont ook het bijgaande 

beeld. 

                                                 
7 http://www.leadtools.com/ (21 februari 2006) 

http://www.awaresystems.be/imaging/tiff/astifftagviewer.html (21 februari 2006) 
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Figuur 1 Ingekapselde metadata wordt zichtbaar met LeadTools Tiff editor 

In dit voorbeeld gebruiken we beide pakketten om de metadata uit te lezen. Het overgrote deel 

van de data in het lijstje is in feite technische metadata die het mogelijk maakt om de 

beelddata in het TIFF bestand uit te lezen en in een begrijpbare vorm aan te reiken. De 

ingekapselde administratieve metadata werd in het rood aangeduid. 

 

Figuur 2 De documentnaam is ingekapseld als persistente identifier 

Zoals gezegd zijn TIFF tags eveneens interessant om copyrightinformatie in op te slaan. De 

volgende illustratie toont dat de afbeelding hiervan voorzien is. Het copyright van het 

gedigitaliseerde materiaal ligt bij het Stadsarchief Antwerpen.  

Bemerk ook de aanwezigheid van de DateTime tag die onveranderd is gebleven ondanks 

verschillende transfers (CD naar harde schijf).  
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Figuur 3 Copyright en DateTime in AS TiffTagViewer 

Een laatste voorbeeld demonstreert het belang van ingekapselde metadata zoals hoger 

beschreven. We hebben een TIFF bestand van locatie verplaatst en daarbij bewust de 

bestandsnaam verandert. Een depotbeheersysteem zou in principe niet meer in staat zijn om 

het digitale object op te halen omdat door het verdwijnen van de bestandsnaam de relatie 

tussen beschrijving en digitaal object verloren is gegaan. 

 

Figuur 4 De bestandsnaam is veranderd maar de ingekapselde documentnaam blijft dezelfde 

Het voorzien van een geautomatiseerde controle in het depotbeheer kan dit soort problemen 

verhelpen. Deze omvat een controle van de bestandsnaam met de informatie vervat in de tag 

DocumentName en deze in de databank. Bij inconsistentie kan het systeem dan, op basis van 

de DocumentName tag, de oorspronkelijke bestandsnaam reconstrueren. Een dergelijke 
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controle kan van groot belang zijn wanneer er gemigreerd wordt naar een nieuw platform 

(besturingssysteem, hardware, etc.). 

Schrijven 

Een deel van de TIFF tags wordt doorgaans automatisch ingevuld door de 

beeldbewerkingsoftware. Toch mogen we niet zomaar vertrouwen op de juistheid van de 

ingevulde informatie. 

Zo vult het beeldbewerkingsprogramma The GIMP automatisch het veld DocumentName in 

met de bestandsnaam en de volledige padaanduiding (of de locatie van het bestand). In feite 

volstaat de bestandsnaam als persistente identifier en is de padaanduiding eerder overbodig. 

Bovendien is de tag DocumentName zelfs helemaal niet aanwezig in TIFF bestanden 

aangemaakt met Adobe Photoshop CS. Hetzelfde geldt ook voor andere tags zoals bv. 

DateTime. 
8
 

Een tweede probleem is dat beeldbewerkingsoftware zoals Adobe Photoshop automatisch 

private tags met extra, bedrijfseigen informatie toevoegt. Hoewel de specificatie stelt dat 

private tags moet worden genegeerd indien de software ze niet kan lezen, is het toch mogelijk 

dat er problemen optreden. Zo geeft de GIMP een waarschuwing wanneer een TIFF bestand 

gecreëerd in Adobe Photoshop wordt geopend. 

 

Figuur 5 De GIMP detecteert een onbekende private tag en geeft een foutmelding 

Niettegenstaande deze boodschap wordt de afbeelding nog altijd correct weergegeven door de 

GIMP. 

Overigens verwijst tag 34665 naar een extra metadata subset: EXIF of Exchangeable Image 

File Format. 
9
 Deze metadataset behoort eigenlijk niet tot de TIFF standaard. Uiteindelijk 

wordt de EXIF metadata correct uitgelezen door Adobe Photoshop terwijl andere software in 

het slechtste geval een dergelijke waarschuwing zal geven. 

Een laatste probleem is dat beeldbewerkingsoftware de neiging heeft om TIFF tags 

automatisch te overschrijven. Een voorbeeld hiervan is de GIMP. Wanneer een TIFF bestand 

met ingekapselde metadata in de GIMP wordt geopend én opnieuw wordt opgeslagen, dan 

worden deze metadata automatisch overschreven met een eigen invoer. Zo zal de data in de 

DocumentName tag gewoon worden overschreven door de GIMP met een eigen invoer. 

Bewaar daarom nooit een digitaal TIFF object met ingekapselde metadata met 

beeldbewerkingsoftware!! Er is een grote kans dat de ingekapselde metadata verloren 

gaan!! 

                                                 
8 The Gimp http://www.gimp.org (23 februari 2006 

Adobe Photoshop CS http://www.adobe.com (23 feburari 2006) 

9  http://exif.org/ (21 februari 2006) 
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Het is duidelijk dat je niet kan vertrouwen op de output van beeldbewerkingssoftware wat de 

geautomatiseerde inkapseling van metadata betreft. Let daarom op volgende punten wanneer 

je kiest voor een specifiek pakket:  

• Betrouw niet op de ingebouwde instellingen van beeldbewerkingsoftware voor het 

inkapselen van metadata. Kapsel data in nadien op een gecontroleerde manier. 

• Vermijd pakketten die private tags toevoegen. Een voorbeeld hiervan is Photoshop. 

• Controleer regelmatig met een TIFF tag lezer of de benodigde metadata aanwezig en 

correct zijn. 

• Controleer of het digitale object conform is met de TIFF specificatie. Dit kan je doen 

met de JHOVE validatie tool. 
10

 

 

Figuur 6 JHOVE valideert een digitaal object als conform met de TIFF standaard 

Het schrijven van TIFF tags is echter niet eenvoudig. Niettegenstaande er heel wat 

softwarebibliotheken zijn die de nodige ondersteuning bevatten om snel een applicatie te 

ontwikkelen die TIFF tags kan toevoegen, bestaan er nauwelijks commerciële applicaties die 

kant en klaar alle functionaliteit voorzien. 
11

 

De LeadTools TIFF tag editor laat wel toe om TIFF tags te verwijderen, toe te voegen en aan 

te passen. TIFF tags die behoren tot de minimumset zoals gedefinieerd in de TIFF specificatie 

                                                 
10 JHOVE-JSTOR, http://hul.harvard.edu/jhove/ (23 februari 2006) 

11  Er bestaat onder andere ondersteuning voor de programmeertalen JAVA (JAI 

http://java.sun.com/products/java-media/jai/) en C (libtiff http://www.remotesensing.org/libtiff/)  
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zijn niet aanpasbaar. Het toevoegen van TIFF tags gebeurt via het invoeren van hun 

numerieke waarde. Wanneer het gaat om een publieke tag die bijvoorbeeld gedefinieerd werd 

in de specificatie, dan wordt deze automatisch herkend 

Een belangrijk nadeel van de LeadTools TIFF tag editor is de handmatige invoer van 

metadata. Het inkapselen van metadata zoals de DocumentName is een proces dat beter 

geautomatiseerd kan gebeuren. Wanneer het gaat om grote aantallen digitale objecten is 

automatisering zelfs aangewezen. Voor dergelijke functionaliteit is men hoofdzakelijk op 

zichzelf aangewezen. Het zelf of laten ontwikkelen van een bruikbare softwareoplossing 

vraagt natuurlijk een zekere investering. 

Uitbesteding 

Het is sterk aanbevolen om het inkapselen van metadata uit te besteden aan een 

gespecialiseerde partner die de nodige expertise in huis heeft. Op dit punt aanbeland is het 

belangrijk om reeds in de voorbereiding van een digitaliseringproject goed te overwegen of 

het mogelijk is om TIFF tags een plaats te geven in het geheel. Ingekapselde metadata hoeven 

bovendien niet onmiddellijk hun nut te bewijzen. Bij eventuele migraties, transfers of 

aanpassingen in het beheer van de digitale objecten blijft het immers interessant om terug te 

kunnen vallen op ingekapselde metadata als controlemiddel. 

Het inkapselen van TIFF tags gebeurt bij voorkeur op het moment dat de digitale objecten 

ontstaan. Concreet betekent dit dat de metadata tijdens de eigenlijke digitalisering worden 

toegevoegd aan de TIFF bestanden. Bij het uitbesteden van het scanproces aan een 

gespecialiseerde partner, die over de nodige expertise bezit, is het interessant om het 

inkapselen van bepaalde metadata op te nemen in het lastenboek. 

• Definieer in het lastenboek welke administratieve/beschrijvende metadata 

moeten worden opgenomen. Geef een lijstje van in te vullen TIFF tags. 

• Geef de waarden – indien relevant – mee voor elke tag. Bijvoorbeeld: een 

vermelding van auteursrechtelijke bescherming in de Copyright tag. 

• Controleer achteraf of de opgegeven metadata wel degelijk werden 

ingekapseld. 

• Controleer of er geen private tags werden toegevoegd.  

• Controleer of de TIFF bestanden wel conform zijn met de TIFF specificatie. 

Gebruik hiervoor JHOVE. 

 


