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Voorbeeld: digitalisering van foto’s 

Matthias Vandermaesen 

A. Achtergrond 

Dit voorbeeld is gebaseerd op een reële situatie. In oktober 2004 wenste het 
Stadsarchief Antwerpen een digitaliseringsopdracht uit te besteden aan een externe 
partner. Het ging om de digitalisering van een verzameling groot formaat foto’s. 

In deze oefening vullen we het lastenboek in alsof we de opdracht opnieuw zouden 
laten uitvoeren. We gebruiken het lastenboek van toen als basis en vullen aan waar 
nodig. 
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B. Lastenboek voor de digitalisering van groot formaat foto’s uit het 
Stadsarchief Antwerpen. (oktober 2004) 

Referentie: n.v.t. 

Datum: 24 november 2004 

1. Omschrijving 

1.1 Contactgegevens 

Partner 1: 

Stadsarchief Antwerpen 

Venusstraat, 11, 2000 Antwerpen 

Contact: Matthias Vandermaesen 

Tel: 03/292.94.11 

1.1.1 

Partner 2: 

Naam: Partner 2 BVBA 

Adres: partner 2 

Contact: Partner 2 

1.1.2 

1.2 Omschrijving van de opdracht 

Digitalisering (scannen) van 432 foto’s uit de collectie Groot Formaat 
Foto’s. Aanlevering van moeder- en veiligheidskopieën op cd als twee 
aparte, identieke reeksen. 

1.2.1 

1.3 Beschrijving van de te digitaliseren stukken 

• Collectie 

Verzameling: Groot Formaat Foto’s 

Sigel: FOTO GF 

1.3.1 

• Aantal 

432 stukken 1.3.2 

• Ouderdom 

De meeste foto’s dateren uit de periode 1860 – 1930 waarvan het 
gros dateert van rond de eeuwwisseling (1880 – 1910). 

23 foto’s dateren uit periode 1950 – 1980 

1.3.3 

• Afmetingen/Duur 

Gemiddeld ca. 25 bij 30 cm. 

De afmetingen zijn zeer variabel met foto’s met afmetingen van ca. 
40 bij 30, 10 bij 13 of 30 bij 10 cm.. 

De grootste foto is 70 bij 50 cm. 

1.3.4 
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• Dragertype 

Reflectieve, positief foto’s. 

Zowat alle foto’s zijn opgekleefd op een kartonnen ondergrond ter 
versteviging. 

Geen recto verso’s. 

1.3.5 

• Fysieke staat 

De meeste foto’s zijn doorgaans in vrij goede staat.  

Van een aantal foto’s is de kartonnen ondergrond beschadigd 
(hetzij gescheurd, hetzij verzuurd). Bij anderen begint de gebruikte 
lijm door de foto heen te schemeren. 

Een aantal foto’s is doorheen de jaren verkleurd of vervaagd. 

1.3.6 

• Opmerkingen 

Gedetailleerde informatie over ouderdom, afmetingen en eventuele 
beschadigingen zijn terug te vinden in de detaillijst. 

1.3.7 

1.4 Detaillijst  

Detaillijst aanwezig of niet? 

 Ja  Neen 

Indien ja, hieronder de referentie naar de bijlage 

FOTO_GF_opdracht_24112004.xls 

2. Beoogde resultaat 

2.1 Omschrijving 

Het originele beeld moet zo waarheidsgetrouw mogelijk worden 
weergegeven. 

Dat betekent dat zoveel mogelijk details in de digitale kopieën 
moeten worden opgenomen en dat geschreven/gedrukte teksten, 
aantekeningen, merktekens,… duidelijk leesbaar moeten zijn. De 
originele kleur moet op een correcte wijze kunnen worden 
weergegeven. 

2.1.1 

3. Technische vereisten 

3.1 Inhoud 

• Croppen 

Betekenisvolle informatie in de marges dient mee te worden 
opgenomen in de digitale kopie. 

Het gaat hier om ondertitels, aantekeningen, stempels, 
naamvermelding, data,… die op het karton naast de foto 
geschreven staan. 

In dat geval wordt het scanoppervlak uitgebreid tot de volledige 
kartonnen ondergrond waarop de foto is opgekleefd. 

3.1.1 

1.4.1 
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3.2 Moederkopie 

Afbeeldingen 

• Resolutie 

Alle foto’s dienen gescand te worden aan 300 dpi 3.2.1 

• Bitdiepte 

Alle digitale foto’s moeten een bitdiepte hebben van 24 bits 
(kleur) 

3.2.2 

• Kleur 

1. Kleurenruimte 

De kleurenruimte of het ICC profiel van de scanapparatuur 
wordt niet gebruikt (geen inkapseling in het digitale bestand 
van kleureninformatie d.m.v. ICC profielen of bedrijfseigen 
technologie) 

De kleuren van de digitale kopie moeten worden 
geconverteerd naar de volgende gestandaardiseerde 
kleurenruimte, vooraleer ze worden opgeslagen. 

sRGB IEC 61966:2-1 (1999) 

3.2.3 

2. Kleurenkaart 

Er dient te worden gescand met een gekalibreerde 
scanner. 

De serie digitale moederkopieën wordt begonnen met een 
scan van de GretagMacBeth colorchecker na kalibratie van 
de scanapparatuur. 

3.2.4 

• Bestandsformaat 

De moederkopieën en veiligheidskopieën worden opgeslagen in 
volgend formaat. 

Uncompressed Baseline IBM TIFF v6.0 

De bestanden dienen well formed te zijn en te valideren aan 
deze TIFF specificatie. 

3.2.5 

3.3 De afgeleide kopieën 

• Raadplegingskopieën 

Thumbnails 

• Bestandsformaat 

JPEG 3.3.1 

• Afmetingen 

De breedte van elke thumbnail is 75 pixels lang 3.3.2 



cDAVID lastenboek 5

Referentieafbeeldingen 

• Bestandsformaat 

JPEG 3.3.1 

• Afmetingen 

De langste zijde van elke referentieafbeelding is 400 pixels 
lang. 

3.3.2 

• Watermerk 

Elke referentieafbeelding moet voorzien zijn van volgend 
watermerk in de linker onderhoek, met een marge van 20 
pixels afstand van de linkerzijde en 40 pixels van de onderste 
zijde van de afbeelding 

Copyright Stadsarchief Antwerpen, België 
Zie: http://www.felixarchief.be 

3.3.3 

• Veiligheidskopieën 

De veiligheidskopieën zijn exacte kopieën van de moederkopieën. 

De veiligheidskopieën worden aangeleverd op een aparte, parallelle 
serie dragers. 

Zowel de veiligheidskopieën als de moederkopieën worden op 
identieke wijze op de dragers opgeslagen. 

3.3.7 

3.4 De drager 

• Drager 

De TIFF bestanden worden op cd’s gebrand. Deze dienen aan 
volgende standaarden te voldoen: 

• ISO 10149 Mode 1 data cd 

• De cd’s worden geschreven met de optie ‘Disc-at-once’ 

• De cd’s worden vervolgens afgesloten of ‘finalized’ 

• Multisessie cd’s worden niet aanvaard. 

• In de volume descriptor van de cd wordt het nummer van de 
cd opgenomen. (zie verder) 

3.4.2 

• Verpakking 

De cd’s worden aangeleverd in Jewel Case verpakking. 

Er wordt niets op de cd’s zelf gekleefd noch geschreven noch 
gedrukt. 

De doosjes worden voorzien van een label met daarop:  

• Het nummer van de cd 

• De nummers van de TIFF bestanden op de cd 

3.4.3 
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• Bestandssysteem 

ISO 9660 Level 2 3.4.4 

3.5 Metadata 

• Benaming 

• De cd’s krijgen volgende nummer: 

DA_XXXX waarbij XXXX begint bij 0256 (DA_0256) en 
eindigt bij 0300 (DA_0300).  

Er is dus ruimte voorzien voor 44 cd’s. 

• De TIFF bestanden krijgen volgende nummering 

De bestanden krijgen de benaming saXXXYYY.tif waarbij 

XXX = het nummer van de cd 

YYY = het nummer van het bestand op de cd steeds te 
beginnen bij 001 en het maximum is 250. 

Voorbeeld: sa238014.tif is bestand 14 op cd 238. 

3.5.1 

• Opstellen metadata 

Volgende metadata-elementen moeten worden opgenomen tijdens 
digitalisering: 

• De documentnaam: dit is de bestandsnaam zoals bepaalt in 
2.5.1 

• Vermelding copyright: “Copyright Stadsarchief Antwerpen” 

3.5.2 

• Bewaring van digitale metadata 

De metadata worden ingekapseld in de TIFF bestanden d.m.v. TIFF 
tags. Daartoe wordt gebruik gemaakt van volgende TIFF tags:  

• CopyrightNotice: TIFF tag 33432 

• DocumentName: TIFF tag 269 

3.5.3 

4. Praktische afspraken 

4.1 Proef 

Voor het uitvoeren van de opdracht wordt er een proef aangeleverd. 
Dit is één CD met daarop een aantal gedigitaliseerde afbeeldingen 
die volgens de in dit lastenboek opgesomde eisen werd vervaardigd. 

Het Stadsarchief evalueert deze proef en geeft haar aanmerkingen 
door aan de partner. Deze aanmerkingen dienen mee te worden 
opgenomen in de feitelijke uitvoering van de opdracht. 

4.1.1 

4.2 Termijn 

Zowel de digitale kopieën als de analoge stukken dienen uiterlijk na 
120 dagen terug geleverd te worden aan het Stadsarchief Antwerpen. 

4.2.1 
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4.4 Transport 

Transport van originelen in kartonnen dozen of mappen en zuurvrij 
papier aangeleverd door het stadsarchief Antwerpen. In deze 
originele verpakking terug aan te leveren. 

Transport gebeurt door de chauffeur van Partner 2. 

4.4.1 

4.6 Afhandeling van de opdracht 

• Bewaring van veiligheidskopieën 

Partner 2 mag zolang de opdracht lopende is en nog niet is 
afgerond, veiligheidskopieën bewaren. 

Deze mogen enkel gebruikt te worden wanneer er iets fout loopt bij 
het transport, of indien de digitale kopieën bij controle door het 
Stadsarchief onleesbaar zijn of fouten bevatten. 

4.6.2 

4.7 Verzekering 

Er wordt een museale verzekering van 500.000 euro voor deze 
opdracht voorzien. 

4.7.1 

4.8 Sancties 

Indien er niet aan het lastenboek wordt voldaan, dan heeft het 
Stadsarchief het recht om de betaling uit te stellen tot het 
eindresultaat voldoet aan in dit lastenboek vooropgestelde eisen. 

Correcties en extra kosten kunnen door Partner 2 niet aan het 
Stadsarchief Antwerpen worden doorverrekend. 

4.8.1 

5. Handtekening voor akkoord 

Datum: 

Partner 1           Partner 2 

   

 

 


