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De Beeldbank-brigade:
vrijwilligers met een missie
Handleiding bij het opsporen, digitaliseren en beschrijven
van beeldmateriaal voor Beeldbank Kusterfgoed
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1.

Inleiding

1.1.

Wat is Beeldbank Kusterfgoed?
Wat is de bedoeling van de beeldbank?

Erfgoedcel Kusterfgoed heeft als taak om het cultureel erfgoed
van Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge onder
de brede aandacht te brengen en te helpen bewaren voor
toekomstige generaties. Onder erfgoed verstaan we alles wat
we overerven en/of de moeite vinden om door te geven.
Met Beeldbank Kusterfgoed willen we dit bereiken door
beeldmateriaal met de nodige zorg te digitaliseren,
beschrijven,
bewaren
en
ontsluiten
via
www.beeldbankkusterfgoed.be.
Met de beeldbank willen we niet enkel de beeldcollecties tonen
die bewaard worden in de archieven van de gemeenten. Met
Beeldbank Kusterfgoed streven we er ook naar om
beeldmateriaal, dat verborgen zit in archieven van
verenigingen, privécollecties en misschien zelfs in
familiealbums te bewaren én zichtbaar maken voor het grote
publiek.
Ook de verhalen die bij dit beeldmateriaal horen, zijn van groot belang en mogen niet verloren gaan. Een
beeld waarvan niet langer gekend is wie of wat er wordt afgebeeld, verliest immers zijn kracht als
getuigenis van vroeger.

Hoe werkt de beeldbank?
Beeldbank Kusterfgoed is als volgt opgebouwd:

Publiekswebsite

Databank

(www.beeldbankkusterfgoed.be)
Via deze website kunnen bezoekers o.m.:
• Beelden bekijken
• Beelden downloaden (indien rechtenvrij)
• Beelden insturen
• Reacties op een beeld insturen

Via dit achterliggend beheerssysteemsysteem kunnen
medewerkers van de beeldbank o.m.:
• Beelden uploaden
• Beelden beschrijven
• Beelden bewaren
• Beelden publiceren

Bezoekers hoeven hiervoor niet ingelogd te zijn.

Dit systeem is niet zichtbaar voor bezoekers en is enkel
toegankelijk voor medewerkers van de beeldbank die
over inloggegevens beschikken.
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De publiekswebsite en de achterliggende databank communiceren voortdurend met elkaar!
1.
2.
3.
4.

Een bezoeker geeft een zoekopdracht in
De website maakt verbinding met de databank
De databank gaat op zoek naar beelden met deze zoektermen
De website weergeeft alle teruggevonden zoekresultaten

Niet alle beelden die in de databank zitten, worden getoond op de website. Soms worden er ook beelden
in de databank bewaard die omwille van bijvoorbeeld auteursrechten (nog) niet kunnen worden ontsloten.

1.2.

Hoe kan je ons bereiken?

TEAM KUSTERFGOED
• Wie is wie?
Hannelore Neyt: coördinator Kusterfgoed
Manon Dekien: deskundige publiekswerking en communicatie
Nathalie Franck: projectmedewerker beeldbank Kusterfgoed
• Contactgegevens
Emailadres: beeldbank@kusterfgoed.be
Telefoonnummer: 059/270 770
Kantoor: Zandvoordeschorredijkstraat 289A, 8400 Oostende

1.3.

Waarom deze handleiding?

Beeldbank Kusterfgoed wil niet enkel beeldmateriaal, dat bewaard wordt in grote professionele
instellingen, ontsluiten maar is ook steeds op zoek naar (zw)erfgoed. Dit is beeldmateriaal dat verborgen zit
in archieven van (kleinere) verenigingen, collecties van privéverzamelaars en familiealbums.
Doordat dit beeldmateriaal niet in grote instellingen wordt bewaard, is vaak niet geweten dat het bestaat
en de kans reëel dat het verloren geraakt. Ook beseffen beeldeigenaren vaak niet hoe waardevol hun
beeldmateriaal is en wordt het gewoon weggegooid. Daarom is het de missie van de Beeldbank-brigade om
dit beeldmateriaal op te sporen, digitaliseren en te beschrijven.
Om deze beelden van de vergetelheid te redden, zijn we daarom steeds op zoek naar vrijwilligers die zich
willen aansluiten bij onze Beeldbank-brigade. Deze handleiding is voor jou bedoeld als:
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• Je graag beeldmateriaal bij andere mensen of verenigingen opspoort, digitaliseert of beschrijft.
• Je eigen beeldmateriaal (of dat van familie) wil ontsluiten via Beeldbank Kusterfgoed.

“Treed in de voetsporen van deze moedige voorgangers die tijdens WOI de Vrijwillige Reddingdienst
bemanden en help hen zorg dragen voor het rijke erfgoedverleden van je gemeente.”

2.

Laat ons weten wie je bent

De vrijwilligers van de Beeldbank-brigade vormen de drijvende kracht achter Beeldbank Kusterfgoed.
Daarom leren we jou graag beter kennen. Stuur ons daarom een mail of vul het vrijwilligersformulier op
onze website (https://www.beeldbankkusterfgoed.be/vrijwilliger) in.
Wat komen we graag over jou te weten?










Naam- en voornaam
Emailadres
Telefoonnummer
In welke gemeente je woont (of uit afkomstig bent)
Of je al ervaring hebt met digitaliseren en beschrijven van beelden
Wat je persoonlijke interesses zijn
Waarom je graag aansluit bij onze vrijwilligersploeg
Welke taken je graag op je neemt
Of je graag in groep werkt of liever alleen
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3.

Ga op zoek naar geschikt beeldmateriaal

3.1.

Welk beeldmateriaal zoeken we?

Kusterfgoed is op zoek naar fotografisch, gedrukt, getekend en gefilmd beeldmateriaal met een zekere
erfgoedwaarde zoals foto’s, dia’s, prentbriefkaarten, affiches, tekeningen, plannen… die een blik werpen
op het rijke verleden van:
Middelkerke

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Middelkerke
Westende
Lombardsijde
Wilskerke
Leffinge
Slijpe
Mannekensvere
Schore

Oostende

▪
▪
▪
▪

Oostende
Zandvoorde
Stene
Mariakerke

De Haan

▪
▪
▪
▪

De Haan
Klemskerke
Vlissegem
Wenduine

Blankenberge

▪
▪

Blankenberge
Uitkerke

Welke onderwerpen kunnen in beeld komen?
•
•
•
•
•

Een (verdwenen) landschap of dorpsgezicht
Een bepaalde gebeurtenis in de gemeente of wijk
Lokale tradities of gebruiken
Kunst- of gebruiksvoorwerpen
Groepsfoto’s of portretten van (publieke) figuren die op cultureel, economisch, politiek…vlak belangrijk
(geweest) zijn voor de gemeente of bredere regio

Twijfel je aan het onderwerp van je beeldmateriaal?
Bekijk onze trefwoordenlijst. Hier haal je vast ook veel inspiratie uit. Deze lijst kan je:
• Terugvinden in Bijlage I: Overzicht keuzelijsten van deze handleiding
• Online raadplegen door op de zoekresultaten pagina in de linker balk te kijken
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Ga hiervoor naar: www.beeldbankkusterfgoed.be/zoeken) en klik onder Trefwoord op +Meer.

3.2.

Waar vind ik beeldmateriaal?

Waardevol beeldmateriaal vind je terug bij:
• Iedereen met interesse voor het verleden. Dit kunnen bijvoorbeeld privéverzamelaars zijn.
• Mensen die al lange tijd in het dorp of de stad wonen
• Mensen met een bedreigde collectie beeldmateriaal. Denk aan ouderen die verhuizen naar een
woonzorgcentrum.
• Mensen die lid zijn/waren van een (sport, muziek, culturele, erfgoed gebonden) vereniging

3.3.
•
•
•
•

Hoe maak ik mensen enthousiast?

Vertel waarom je zelf meewerkt aan het project
Leg uit waarom alledaagse beelden en de herinneringen interessant kunnen zijn
Toon de website (en hoe het beeldmateriaal wordt gepresenteerd)
Benadruk dat de originelen na het scannen worden terugbezorgd + dat ze de digitale scans kunnen
krijgen als ze dit willen
• Bezorg een flyer waarin de werking van de beeldbank wordt uitgelegd
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• Toon je vrijwilligerspaspoort als bewijs dat je deel uitmaakt van de Beeldbank-brigade

4.

Maak een afspraak met de eigenaar van het beeldmateriaal

4.1.

Wat neem ik zeker mee?







4.2.

2 afgedrukte exemplaren van de uitleenovereenkomst
2 afgedrukte exemplaren van de gebruiksovereenkomst
Flyer van Beeldbank Kusterfgoed
Papieren registratiefiches, balpen en potlood
Een map of archiefdoos om het geleende beeldmateriaal in op te bergen

Hoe maak ik een selectie in het beeldmateriaal?
Hoe kan ik mij als beeldeigenaar hierop voorbereiden?

Probeer eerst een goed overzicht te krijgen van al het beeldmateriaal dat je hebt. Neem hiervoor je tijd.
Beschik je over heel veel beeldmateriaal en weet je niet waar je het best begint? Begin dan met een
onderverdeling van je beeldmateriaal op basis van:
 Type erfgoedobject: welke soorten objecten kan je allemaal binnen je collectie onderscheiden?
- Fotografische opnamen (foto, dia, glasnegatief…)
- Drukwerk (affiche, prentbriefkaart…)
- Grafisch werk (plattegrond, plan…)
- …
(Zie ook onderdeel ‘3.1. Welk beeldmateriaal zoeken we allemaal?’)
 Herkomst: waar haal je het beeldmateriaal vandaan (familie, derden, …)?
- Aankoop
- Schenking
- Geërfd
- Gevonden op het Internet
- …
 Stand van digitalisering: welk beeldmateriaal heb je al digitaal staan en wat nog niet?
-

Scans
Digitaal gemaakt materiaal

 Thema: over welke thema’s/onderwerpen heb je beeldmateriaal?
-

Verenigingsleven
Bedrijven en industrie
Landbouw, visserij en haven
Landschappen en bouwwerken
Tradities en vakmanschap
Strand- en dijktaferelen
Publieke figuren
Onderwijs
Horeca en entertainment
Vakantiekolonies, preventoria en woonzorgcentra
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-

Rampen en oorlogen
Religieus erfgoed
…

 Datering: van welke jaren heb je beeldmateriaal?
-

Onbekend
2010-2019
2000-2009
1990-1999
1980-1989
1970-1979
…

Hoe help ik als vrijwilliger de eigenaar bij de selectie van zijn of haar beeldmateriaal?
Bekijk samen met de eigenaar het beeldmateriaal en maak een selectie voor de beeldbank.
Dit doe je met behulp van onderstaande tips.
 Zorg ervoor dat je voldoende tijd neemt
Wanneer je op bezoek gaat bij de eigenaar zal je niet enkel zijn of haar beeldmateriaal te zien
krijgen, maar ook alle bijhorende verhalen te horen krijgen. Deze verhalen zijn erg nuttig om te
beslissen welke beelden interessant kunnen zijn om te ontsluiten. Neem hier notities van om te
verwerken in je beschrijvingen.
 Ga na of het beeldmateriaal voldoende publieke waarde heeft
Op welke manier beeldmateriaal waardevol is, hangt af van de persoon die ernaar kijkt.
Houdt er rekening mee dat je als vrijwilliger in de eerste plaats kijkt naar wat interessant is om te
delen via de beeldbank. Beelden kunnen waardevol of interessant zijn voor de beeldbank vanwege
hun esthetische, informatieve, illustratieve, documentaire of anekdotische waarde.
Het is niet de bedoeling om op de beeldbank privéfoto’s te verzamelen. Toch kunnen bijvoorbeeld
familiefoto’s interessant zijn omdat ze ons een inkijk geven in het verleden. Denk aan:
▪
▪
▪
▪

Een veranderd tijdsbeeld dat wordt geïllustreerd (kledij, gebruiksvoorwerpen, tradities).
Een persoon, gebeurtenis of gebouw van belang dat wordt afgebeeld.
Een belangrijke of interessante anekdote of verhaal dat aan het beeld vasthangt.
Een beeld dat getuigt van een gebruik, gebeurtenis of omgeving die is verdwenen.

 Probeer al het beeldmateriaal dat voorhanden is te bekijken
Vaak denkt de eigenaar dat sommige beelden niet of minder interessant zijn. Hij of zij maakt als het
ware een eerste selectie. Durf gerust te vragen of hij of zij nog ander beeldmateriaal heeft dat
gedeeld mag worden via de beeldbank.
 Ga na of het om originelen gaat
De bedoeling is dat de digitale reproducties die in de beeldbank terecht komen een direct link
hebben met het origineel. Indien de originelen verloren zijn of niet teruggevonden kunnen worden,
kan uitzondering worden gemaakt. Wat zijn geen originelen?
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▪
▪

Foto’s in kranten, magazines
Fotokopieën of afdrukken op papier

 Maak steeds een representatieve selectie
Heb je een reeks gelijkaardige beelden? Kies er dan een paar uit die:
▪ Het meest uniek zijn;
▪ De beste (beeld)kwaliteit of het beste camerastandpunt hebben;
▪ De hoogste esthetische, historische, wetenschappelijke of maatschappelijke waarde
hebben.
Let op met:
▪ Slecht leesbare foto’s (onleesbaar in de zin van = onscherp of slordig gefotografeerd, niet
duidelijk waarover het beeld inhoudelijk gaat)
▪ Foto’s zonder echte erfgoedwaarde (bv. foto van een zonsondergang op het strand)
▪ Foto’s waarin de geportretteerden weinig flatterend in beeld komen
 Wat tonen we niet op de beeldbank?
▪ Beeldmateriaal waarvan de inhoud niet geschikt is voor gevoelige kijkers of racistisch getint is
▪ Beeldmateriaal dat auteursrechtelijk beschermd is en waarvan de fotograaf geen
toestemming heeft gegeven
▪ Archief- en tekstdocumenten (met uitzondering van tekstaffiches bv. uit WOI)
 Last but not least: houd rekening met eventuele auteursrechten
Wat houdt het auteursrecht in?
▪
▪
▪

Biedt bescherming aan de fysieke persoon die een creatief werk tot stand bracht.
Omvat het alleenrecht van de maker om het werk openbaar te maken en te reproduceren.
Enkele voorbeelden van creatieve werken zijn: foto’s, films, kunstvoorwerpen, gebouwen,
publicaties, krantenartikelen, tekeningen, enz.1

Hoe verschilt het auteursrecht van eigenaarschap?

Intellectuele eigendom
= idee en de artistieke uitvoering

Materiële eigendom
= fysieke exemplaar dat je bezit

Een voorbeeld ter verduidelijking:
Je hebt een boek gekocht, dus je bent eigenaar van dat ene boek. Dat betekent dat je het boek mag
lezen, erin tekenen enz. Maar je bent daarom géén eigenaar van de inhoud van het boek. Dat
betekent dat je niet zomaar de tekst ervan mag kopiëren of online plaatsen. De niet-tastbare
inhoud behoort immers toe aan de auteur. Hij of zij heeft de intellectuele eigendomsrechten.
Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een foto of een film. Je bent de eigenaar van dat ene fysieke
exemplaar, maar niet van de inhoud of de creatie. Die behoort toe aan de auteur. Je mag de foto
1

Bron: https://www.intellectueeleigendom.be/auteursrecht
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dus ook niet gaan verspreiden of de film niet online plaatsen.
Hoe lang blijven auteursrechten van kracht?
Het auteursrecht geldt tot 70 jaar na het overlijden van de maker. Tot dan zitten de auteursrechten
bij de rechthebbende(n) en moet je hen om toestemming vragen om het beeld te mogen
gebruiken. Deze rechthebbenden kunnen familieleden zijn, maar ook eventueel derden die de
rechten hebben opgekocht gedurende het leven of na het overlijden van de fotograaf.
Is de maker langer dan 70 jaar geleden gestorven? Dan is het werk publiek domein en mag het vrij
gebruikt, bewerkt en verspreid worden zonder eerst toestemming te vragen.
Welke vragen stel je zeker aan de eigenaar van het beeldmateriaal?
Als een beeldeigenaar vertelt dat het om zijn of haar beeldmateriaal gaat, vraag dan zeker na wat
hij of zij daarmee bedoelt! Wil de eigenaar hiermee zeggen dat: hij of zij het beeldmateriaal heeft
verzameld/gekregen of dat hij of zij de foto’s heeft gemaakt met een camera?
• Op welke manier het beeldmateriaal in zijn of haar bezit is gekomen (schenking, aangekocht,
geplukt van het internet of uit publicaties gekopieerd?)
• Of hij of zij de fotograaf is? (of directe familie, zoals zoon, dochter, partner)
• Of hij of zij de fotograaf persoonlijk kent?
• Of hij of zij de fotograaf persoonlijk kent?
• Of hij of zij op de hoogte is van eventuele familieleden in het geval de fotograaf al overleden is?
Wees héél voorzichtig wanneer het gaat om beeldmateriaal dat genomen werd door een
beroepsfotograaf. Bij enige twijfel, neem zeker contact op met Kusterfgoed.

4.3.

Welke overeenkomsten overhandig ik de eigenaar?

Ben je zover en mag je van de eigenaar het beeldmateriaal lenen om te scannen? Haal dan de uitleen- en
gebruiksovereenkomst boven. Zorg ervoor dat je dit documentje altijd in tweevoud afgedrukt bij je hebt en
dat beide partijen een ingevuld en ondertekend exemplaar ontvangen.
Uitleenovereenkomst:
In deze overeenkomst vraag je naar de toestemming van de eigenaar om het beeldmateriaal mee naar huis
te mogen nemen en te digitaliseren.
▪ Noteer goed welk beeldmateriaal je uitleent.
▪ Spreek meteen een datum af waarop je de originelen komt terugbrengen.
▪ Vraag de eigenaar bij teruggave van de originelen om zijn of haar handtekening bij afgifte. Zo voorkom
je dat er later discussies ontstaan.
▪ Vraag aan de eigenaar of hij of zij de scans wenst te ontvangen.
Gebruiksovereenkomst:
In deze overeenkomst vraag je aan de eigenaar welke rechten er op het beeldmateriaal zitten en onder
welke voorwaarden het beeldmateriaal mag worden getoond op de website.

10

5.

Digitaliseer het beeldmateriaal

5.1.

Wat als de beelden al digitaal bestaan?

Het gebeurt soms dat er al digitale foto’s en/of scans beschikbaar zijn. Ga na of de beeldkwaliteit van deze
beelden voldoende is om te kunnen tonen op de website.
Hoe kom je te weten of de beeldkwaliteit voldoende is?
• Bekijk de beelden goed
Stel je vast dat het beeld wazig is, dat er veel zichtbare pixels te zien zijn of het beeld een deel mist? Dan
mag je er vanuit gaan dat de beeldkwaliteit onvoldoende is.
• Vraag naar de gebruikte resolutie en kleurdiepte
Ga na bij de eigenaar of de originelen werden gescand aan een minimum resolutie van 300 PPI en op een
kleurdiepte van 24 bit. In het geval van zwart-wit dia’s en negatieven mogen deze waarden lager liggen.
Een andere mogelijkheid is door de metadata van de bestanden te bekijken. Dit doe je als volgt:
1. Ga naar het bestand op de computer
en rechtermuisklik op het bestand.
2. Kies voor Eigenschappen en klik op
Details.
3. Scrol naar beneden tot je de volgende
informatie terugvindt.

Wat doe ik als de beeldkwaliteit onvoldoende is?
Vraag de eigenaar of hij of zij nog de originelen heeft en of je deze mag scannen. Bestaan enkel nog de
kopieën omdat de originelen zijn verloren gegaan? Dan kunnen de beelden uitzonderlijk getoond worden
op de beeldbank vermits als de kwaliteit niet te slecht is en ze over voldoende erfgoedwaarde beschikken.

5.2.

Scannen of fotograferen?

Wanneer kies je voor scannen?
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• In het geval van 2D-materiaal zoals foto’s, dia’s, prentbriefkaarten, negatieven, affiches…
Wanneer kies je voor fotograferen?
• In het geval van 3D objecten zoals kunst- en gebruiksvoorwerpen
• Wanneer je merkt dat het beeldmateriaal te kwetsbaar is om onder de scanner te leggen
• Wanneer je merkt dat het beeldmateriaal niet volledig onder de scanner geraakt. Denk bijvoorbeeld aan
affiches. Die kunnen sterk variëren in formaat.
Wat doe ik met gefilmd materiaal en audiotapes?
Neem contact op met een medewerker van Kusterfgoed. Het digitaliseren van audiovisueel beeldmateriaal
vraagt om gespecialiseerde apparatuur.

5.3.

Welk materiaal heb ik nodig?

Wat heb ik allemaal nodig om te beginnen scannen?
•
•
•
•

Een scanner
Een laptop waarop de software van je scanner is geïnstalleerd
Voldoende opslagruimte op je computer of een externe harde schijf
Een microvezeldoekje om eventuele vingerafdrukken, stofjes…van je glasplaat te halen

Wat als ik geen eigen scanner heb?
Sluit je aan bij onze vaste scan- en registratiesessies op donderdagnamiddag bij Familiekunde in Oostende.
Stuur hiervoor op voorhand een mail en laat ons weten om wat voor en welke hoeveelheid beeldmateriaal
het gaat. Zo kunnen we je direct verder helpen wanneer je langskomt.
Wat heb ik allemaal nodig bij het fotograferen?
•
•
•
•

Een digitaal fototoestel
Een neutrale (bij voorkeur witte) achtergrond waartegen je de objecten plaatst
Voldoende bewegingsruimte
Daglicht

Wat als ik over geen eigen fotografieset beschik?
Maak gratis gebruik van onze logistieke uitleendienst. Onze fotografieset bestaat uit: fototoestel, statief,
achtergrondrol (zwart of wit), continulampen en grote en kleine opnametent. Meer info vind je hier terug:
https://www.kusterfgoed.be/hoe/uitleendienst/)

5.4.

Waar sla ik mijn digitale bestanden op?

Wees goed voorbereid wanneer je start met het scannen van beeldmateriaal en zorg ervoor dat je
voldoende opslagruimte hebt op je computer of beroep kunt doen op een externe harde schijf. Om te
voorkomen dat je na het scannen je scans niet terug vindt op de computer maak je best op voorhand een
map op je computer aan. Welke naam je aan deze map geeft, kies je zelf. Het belangrijkste is dat je deze
steeds gemakkelijk terugvindt. Dit kan bijvoorbeeld je bureaublad zijn of je map Afbeeldingen.
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Hoe maak ik een nieuwe map aan op mijn bureaublad?
1. Vertrek vanuit je startscherm = Bureaublad
2. Rechtermuisklik en kies voor ‘Nieuw’ en vervolgens
‘Map’
3. Rechtermuisklik op de nieuwe map en kies voor ‘Naam
wijzigen’
4. Druk op Enter of klik met je cursor naast de map
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5.5.

Hoe stel ik mijn scanner in?
Welke naam geef ik aan mijn bestanden?

Wanneer je scant zal je zien dat je scanner automatisch een volgnummer toekent aan elke nieuwe scan die
je maakt. Daarbij krijg je ook de optie om aan je nieuwe scan een bestandsnaam te geven.
We raden je aan om voor de bestandsnaamgeving als volgt te werk te gaan:
Start steeds met de letter E
E staat voor Externe collectie
Voeg je de initialen toe van de gemeente waarop
de beelden betrekking hebben
•
•
•
•

Oostende = OS
De Haan = DH
Blankenberge = BL
Middelkerke = MK

EBLJUDE001

Het scanprogramma kent automatisch een
volgnummer toe. Een volgnummer zorgt ervoor dat
elke scan uniek is. Dit kan je nadien handmatig
aanpassen indien nodig, bv. bij prentbriefkaarten
Voeg de eerste twee letters van de
voor- en achternaam van de
beeldeigenaar toe. Bijvoorbeeld:
Julien Decoster
Let er zeker op dat je géén spaties of andere tekens (!, *, -, :) in je bestandsnaam gebruikt!
Alleen het gebruik van _ is toegestaan.
Wat met prentbriefkaarten?
Omdat je bij prentbriefkaarten de voor- én achterzijde van één erfgoedobject scant, zal je de
bestandsnaamgeving als volgt moeten aanpassen. Dit kan je pas na het scannen doen.
Ga naar de map waar je scan werd opgeslagen. Rechtermuisklik op het bestand en kies voor NAAM
WIJZIGEN. Vervolgens kan je de bestandsnaam aanpassen door met je cursor de titel dubbel aan te klikken.
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EBLJUDE001 → bij het beeld van de voorzijde voeg je aan kleine a toe → EBLJUDE001a
EBLJUDE001 → bij het beeld van de achterzijde voeg je aan kleine b toe → EBLJUDE001b
Door de bestandsnaam als volgt aan te passen, kan je heel snel aflezen wat de voor of achterzijde
van het object is zonder het bestand te moeten openen!

Onder welk bestandsformaat sla ik mijn scans op?
We raden je aan om elke scan eerst in TIFF-formaat op te slaan en pas nadien om te zetten naar JPG.
Waarom is het belangrijk om scans eerst in TIFF-formaat op te slaan?
TIFF is een bestandsformaat dat het meest geschikt is om de scans
-

Op lange termijn te bewaren zonder verlies aan informatie;
Te bewerken vanuit een fotobewerkingsprogramma en daarna op te slaan zonder kwaliteitsverlies;
Om te zetten naar bestandsformaten met lagere beeldresolutie waaronder JPG;
Om nieuwe afdrukken van te maken, bv. in publicaties of bij gebruik op groter formaat.

Hoe zet ik mijn TIFF-bestanden in bulk om naar JPG?
Hiervoor bestaan een aantal gratis programmaatjes die je online kan downloaden en installeren op je
computer of laptop. Een voorbeeld is IrfanView (https://www.irfanview.com/
Ben je niet zo vlot met de computer en/of besteed je dit liever uit aan iemand anders? Bezorg Kusterfgoed
dan de TIFF-bestanden (via USB-stick of WeTransfer) zodat wij ze voor jou in bulk kunnen converteren.
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Aan welke resolutie en kleur(diepte) scan ik?
Wat zegt de resolutie over mijn scan?
De resolutie wordt uitgedrukt m.b.v. PPI ofwel Pixels Per Inch. In de volksmond wordt er ook wel eens DPI
gebruikt. DPI staat echter voor Dots Per Inch en zegt in feite weinig over de beeldkwaliteit. DPI is
terminologie dat eerder wordt gebruikt bij het maken van afdrukken op papier.
Houd je aan de volgende richtlijnen bij het scannen van beeldmateriaal. Onderstaande schema neemt het
type erfgoedobject, de kleur van het origineel en gewenst bestandsformaat als vertrekpunt.
Onthoud: 300 PPI is de minimale resolutie om een gedigitaliseerde foto op ware grootte af te drukken.
Ook raden we aan om steeds in kleur te scannen, met uitzondering van zwart-wit dia’s en negatieven.
Type erfgoedobject

Kleur van origineel

Foto, prentbriefkaart

Kleur of zwart-wit

Dia (positief),
(glas)negatief

Kleur
Zwart-wit
Kleur

Affiche, kaart, plan
Zwart-wit

Bestandsformaat Min. resolutie
JPG
300 PPI
TIFF
600 PPI

Min. kleurdiepte
24 bit
48 bit

JPG
TIFF
JPG
TIFF
JPG
TIFF
JPG
TIFF

24 bit
48 bit
16 bit
24 bit
16
24
8
16

1200 PPI
2400 PPI
1200 PPI
2400 PPI
150
300
150
300

In principe geldt: hoe hoger het aantal PPI → hoe hoger de beeldresolutie → hoe scherper het beeld.
Toch heeft het weinig nut om de PPI eindeloos op te drijven, wanneer je merkt dat het origineel zelf niet
heel scherp is. Dit is vaak het geval bij hele oude foto’s. Wanneer je probeert om zo’n origineel aan een te
hoge PPI te scannen, krijg je een scan met veel zichtbare pixels (= wazig beeld). Dat wil je uiteraard niet.

6.

Noteer het verhaal bij het beeldmateriaal

6.1.

Hoe kom ik aan een beschrijving bij het beeldmateriaal?

De best aangewezen persoon om een beschrijving te geven bij het beeldmateriaal is de beeldeigenaar zelf.
Vaak gebeurt dat de eigenaar zelf al notities heeft gemaakt bij het beeld en vind je dit terug langs de
achterzijde van het beeld of naast het beeld in het fotoalbum.
Ook wanneer je voor de eerste keer langsgaat bij de beeldeigenaar om zijn of haar beeldmateriaal nader te
bekijken, zal de eigenaar al heel wat te vertellen hebben en kan je een en ander al noteren.
Neem deze informatie alvast over in het invoersjabloon tijdens het scannen van de beelden alvorens je de
originelen terugbezorgt aan de eigenaar. Op die manier heb je al een basis waaruit je kunt vertrekken
wanneer je samen met de eigenaar de beelden gaat beschrijven.
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Wees dus goed voorbereid en zorg dat je steeds je registratiefiches en een balpen bij de hand hebt.
Tip: noteer zachtjes in potlood het nummer aan de achterzijde van de foto en neem dit nummer
over in de registratiefiche om ervoor te zorgen dat je geen beschrijvingen door elkaar haalt!
Wat met prentbriefkaarten?
Prentbriefkaarten zijn een uitzondering omdat je voor de beschrijving ervan grotendeels kan baseren op de
informatie die op de prentbriefkaart zelf vermeld staat.
Is de beeldeigenaar een fervente verzamelaar dan zal hij of zij jou nog extra info kunnen geven.

6.2.

Bezorg het beeldmateriaal terug aan de eigenaar

Bezorg de beeldeigenaar het beeldmateriaal terug op de datum die je samen had afgesproken. Heb je het
beeldmateriaal nog wat langer nodig voor het maken van de scans en de beschrijvingen? Verwittig de
eigenaar op tijd en spreek meteen een nieuwe datum af. Zet dit bij voorkeur op mail.
Wanneer je het beeldmateriaal terugbrengt, is het belangrijk dat de beeldeigenaar bevestigt dat hij of zij de
originelen heeft teruggekregen. Haal hiervoor opnieuw de uitleenovereenkomst boven en vraag de
beeldeigenaar om zijn of haar handtekening te zetten in de betreffende paragraaf:

6.3.

Beschrijf samen met de eigenaar de scans

Spreek een moment af met de beeldeigenaar waarop je langsgaat om samen de beschrijvingen bij de
beelden te noteren. Dit kan bijvoorbeeld op de dag zijn waarop je de originelen terugbrengt.
Noteer ik de beschrijvingen meteen in het invoersjabloon?
Dit kies je zelf. Je kan de beschrijvingen ook eerst op de papieren registratiefiches (Bijlage III) noteren en
deze nadien overnemen in het invoersjabloon als dit voor jou gemakkelijker werkt. Zorg er in elk geval voor
dat je de nummers van de scans en de beschrijvingen niet door elkaar haalt.

6.4.

Hoe ziet het invoersjabloon eruit?

Beschrijvingen worden gemaakt in een Excel-document dat op maat is gemaakt voor de beeldbank. Dit
bestand wordt samen met de scans door Kusterfgoed geüploaded naar de beeldbank. Het Excel-document
noemen we daarom ook wel het invoersjabloon van Kusterfgoed. In dit invoersjabloon worden de scans
gekoppeld aan de bijhorende beschrijvingen door de eerste kolom ‘Bestandsnaam’. Deze kolom moet
daarom dus altijd correct worden ingevuld!
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In het invoersjabloon worden beschrijvingen van links naar rechts gemaakt. Elke regel komt dus overeen
met een beschrijving dat bij één scan hoort.
In dit Excel-document hoef je geen rekening te houden met chronologische volgorde.
Wat weet ik best vooraf?
•
•
•
•

Pas de kolomnamen NIET aan
Verschuif de kolommen NIET van plaats
Staat de term die je zoekt NIET tussen de keuzelijst? Kopieer de gewenste term naar de kolom en duid
het in het geel aan zodat het duidelijk is voor de collega’s van Kusterfgoed.
Heb je vragen bij het maken van de beschrijvingen? Neem contact met ons op!

6.5.

Welke beschrijvingsvelden vul ik in?

Verplichte velden
1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16
Bijkomende
velden
voor
het 2, 17, 18, 19, 23
beschrijven van prentbriefkaarten
(1) Bestandsnaam
In de eerste kolom vul je de bestandsnaam van de scan in. De bestandsnaam die je hier invult, moet exact
overeenkomen met de bestandsnaam van de scan. Houd zeker rekening met hoofdletters en zorg ervoor
dat je de extensie (JPG, JPeg) er correct bij vermeldt.

(2) Naam set
Sommige beelden horen bij één (erfgoed)object. Vul de kolom set in om beide beelden aan elkaar te linken
in één en dezelfde set.
Dit is bijvoorbeeld van toepassing op prentbriefkaarten waarbij je scans hebt van de voor- én achterzijde. In
deze kolom vul je enkel de bestandsnaam in zonder het toevoegsel a/b.
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(3) Naam collectie
Vul in deze kolom de titel in van de collectie waaraan je de beelden wil toevoegen. Je kan kiezen om:
• je beelden aan een bestaand album toe te voegen. Op de website vind je een overzicht
(https://www.beeldbankkusterfgoed.be/albums). Neem hiervoor de exacte titel over.
• je beelden aan een nieuw album toe voegen. Geef hiervoor een nieuwe titel op. Zorg voor een
unieke titel en vermijd ten zeerste titels zoals prentbriefkaarten Oostende.
Deze kolom is zeker geen verplicht veld. Vind je het niet nodig om de beelden aan eens specifiek album toe
te voegen, laat je dit veld dan gewoon over.

(4) Vermelding herkomst
In deze kolom vul je de naam in van de persoon uit wie zijn collectie (of fotoalbum) het beeld komt.
Vermeld steeds: Collectie [Voornaam] [Naam] van de beeldeigenaar
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(5) Objecttype
In deze kolom geef je aan wat voor type (erfgoed)object het origineel is. Je kan hiervoor kiezen uit een lijst.

(6) Voorkeurstitel
Geef in deze kolom een titel in die bij het beeld hoort.
Houd er rekening mee dat op de website van de beeldbank de titel boven het beeld verschijnt. Beperk je
daarom tot max. vijf woorden en start de titel steeds met een hoofdletter.

(7) Inhoudelijke beschrijving
Beschrijf in deze kolom het beeld uitgebreider en probeer een antwoord te geven op:
- Wie wordt er afgebeeld
- Wat wordt er afgebeeld
- Waarom is dit beeld zo waardevol?
- Zijn er bepaalde anekdotes die aan dit beeld vasthangen?
- …
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(8) Type vervaardiger
In deze kolom geef je aan wat voor type vervaardiger de maker van het origineel is. Je kan hiervoor kiezen
uit een lijst.

(9) Naam vervaardiger
Vul in deze kolom de naam in van de maker van het beeld.
Vermeld steeds: [Voornaam] [Naam]

! Probeer te achterhalen wat de volledige naam van de vervaardiger is. Ken je enkel de initialen
van de vervaardiger? Vul ze dan zeker in deze kolom in.

(10)

Datum nauwkeurigheid vervaardiging

Duid aan met welke exactheid je weet wanneer het beeld is gemaakt. Je kan hiervoor kiezen uit een lijst.
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! Vul deze kolom enkel in wanneer je ook de volgende kolom (Datum vervaardiging) invult.

(11)

Datum vervaardiging

In deze kolom vul je de datum in waarop het originele beeld werd gemaakt.
Vermeld ofwel [jaar] ofwel [dag/maand/jaar]

(12)

Vermelding rechten beeld

In deze kolom vul je in wie NU de rechten op het originele beeld heeft. Dit kan bijvoorbeeld de dochter van
fotograaf Leen Vangimpe zijn = Lieselotte Baert
Vermeld steeds: [Voornaam] [Naam]

(13)

Topic

Ken enkele relevante trefwoorden toe aan het beeld. Je kan hiervoor kiezen uit een lijst.
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Houd in gedachten:
- Kwaliteit boven kwantiteit telt. Ga na voor de afbeelding in kwestie welke trefwoorden het meest
relevant zijn.
- Kan je weinig afleiden uit de foto zelf? Neem dan de beschrijving erbij. Ook hier vind je soms inspiratie.
(14)

Plaats inhoud

Duid in deze kolom aan over welke gemeente het beeld gaat. Je kan hiervoor kiezen uit een lijst. Speelt het
beeld af in een andere gemeente dan Middelkerke, Oostende, De Haan of Blankenberge? Duid dan Andere
aan en specifieer in de volgende kolom (Adres inhoud).

(15)

Adres inhoud

Vul in dit veld het huidige adres in waar het beeld zich inhoudelijk afspeelt.
Zorg ervoor dat het gaat om een geldig adres. Ben je niet zeker of het adres correct is? Ga voor alle
zekerheid na of het adres bestaat in GoogleMaps. Dit doe je door te surfen naar
https://www.google.com/maps. Vul het adres in en klik op zoeken.
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Ben je zeker van het adres? Vermeld ofwel:
- Enkel [gemeente of stad]
- Of [Straat of plein],[gemeente of stad]
- Of [Straat of plein],[huisnummer],[gemeente of stad]

(16)

Term periode

Duid in deze kolom aan uit welke periode het originele beeld dateert. Je kan hiervoor kiezen uit een lijst.
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(17)

Type uitgever

Duid in deze kolom aan wat voor type uitgever bij dit beeld een rol speelt. Je kan hiervoor kiezen uit een
lijst. Onder uitgever verstaan we de organisatie of firma die van de maker toestemming heeft gekregen zijn
of haar beeld mogen openbaar maken en reproduceren. Vooral in het geval van drukwerk (affiche,
prentbriefkaart) zal je een uitgever of drukkerij terugvinden.

Vul deze kolom enkel in wanneer je ook de volgende kolom (Naam uitgever) invult!
(18)

Naam uitgever

Vul in deze kolom de naam van de uitgevende firma of organisatie in.

(19)

Plaats uitgave

Vul in deze kolom in waar het originele beeld werd uitgegeven. De plaats van uitgave valt vaak samen met
de plaats waar de uitgever gevestigd is of was.

(20)

Datum nauwkeurigheid uitgave

Duid aan met welke exactheid je de datum van uitgave kent. Je kan hiervoor kiezen uit een lijst.
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Vul deze kolom enkel in wanneer je ook de volgende kolom (Datum uitgave) invult!
(21)

Datum uitgave

In deze kolom vul je de datum in waarop het originele beeld werd uitgegeven.
Vermeld ofwel [jaar] ofwel [dag/maand/jaar]

(22)

Opmerkingen

Heb je nog informatie over het origineel en kan je dit niet kwijt in een van bovenstaande velden? Gebruik
dan dit veld zodat de informatie over het beeld zeker niet verloren gaat.

(23)

Opschrift

Neem in deze kolom de gedrukte tekst, die op je beeld staat, over. Zo’n gedrukte tekst zal je vaak
tegenkomen bij het beschrijven van prentbriefkaarten.
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(24)

Afmetingen

Vul in deze kolom de afmetingen in van het originele beeld. Dit is vooral interessant wanneer je affiches
beschrijft en hoeft niet ingevuld te worden bij het beschrijven van foto’s, dia’s of prentbriefkaarten. Tenzij
het om een uitzonderlijk formaat gaat. Standaard vullen we de kolom afmetingen buiten in.
Soms komt het voor dat je met twee soorten afmetingen zit, bv. een tekening die ingekaderd werd. De
afmetingen buiten komen dan overeen met de afmetingen van het kader en de afmetingen binnen met de
afmetingen van de tekening (excl. het kader).
Vermeld steeds: [getal breedte in cm] x [getal hoogte in cm]

7.

Bezorg Kusterfgoed alle documenten

Ga onderstaande checklist na:









Ik heb van de geselecteerde beelden elk een scan gemaakt
Ik heb de bestandsnamen van de scans gecontroleerd op juistheid
Ik heb voor elke scan een aparte beschrijving gemaakt
Ik heb de beschrijvingen gecontroleerd op juistheid en volledigheid. Met aandacht voor:
o Komen de bestandsnamen in het Excel overeen met die van de scans?
o Staan er nog typ- of spellingsfouten in het document?
o Heb ik alle verplichte kolommen ingevuld?
Ik heb een ondertekend exemplaar van de uitleenovereenkomst
Ik heb een ondertekend exemplaar van de gebruiksovereenkomst
De beeldeigenaar heeft van mij de gevraagde scans ontvangen
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Kan je alles afvinken? Dan ben je klaar om je (beeld)materiaal aan Kusterfgoed te bezorgen.
Hoe bezorg ik mijn (beeld)materiaal aan Kusterfgoed?
Kom langs bij ons op kantoor of tijdens een van de
scannamiddagen met de scans op USB-stick en vergeet
zeker ook niet de papieren overeenkomsten mee te
brengen zodat wij ze voor jou kunnen archiveren. Geef zeker
op voorhand een seintje dat je langskomt door een mail te
sturen naar beeldbank@kusterfgoed.be.
Of stuur ons alles (incl. scans van de overeenkomsten)
digitaal
door
met
behulp
van
WeTransfer
(https://wetransfer.com/) en vermeld: “beeldmateriaal
[naam beeldeigenaar] klaar voor upload.”
Wat doe ik met de TIFF-bestanden op mijn computer?
Eens wij jou hebben bevestigd alles goed te hebben ontvangen en de beelden staan online, is het in
principe niet langer nodig om de scans ook op je eigen computer te bewaren.
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8.

Bijlagen

8.1.

Bijlage I : overzicht keuzelijsten

Objecttype
Affiche
anker
basreliëf
beeldhouwwerk
Bewegend beeld
boek
bord
Borstbeeld
dia
dianegatief
diapositief
drukwerk
film
foto
fotografische opnamen

geluidsopname
gereedschap
geveltegel
glasnegatief
glasraam
glaswerk
grafisch werk
kaart
keramiek
kleding
kledingstuk
koffer
kostuum
muziekinstrument
muziekopname

Type vervaardiger

Type uitgever

fotograaf
graveur
schrijver
tekenaar
schilder
onbekend

uitgever
drukker
organisatie
onbekend

medaille
meubilair
munt
ontwerptekening
plattegrond
pot
prent
prentbriefkaart
scheepsmaquette
scheepsuitrusting
schilderij
schoonheidsproduct
Smeedwerk
speelgoed
strandmateriaal

strip
tegeltableau
maquette
mariene artefact
tekening
textiel
vaandel
vaas
vaas
vloertegel
zegel
Zwem- en strandkledij

Datum nauwkeurigheid vervaardiging & uitgave
exact
circa
vermoedelijk
Topic
architectuur
badkarren
beelden
begraafplaatsen
beschermde monumenten
bruggen
carnaval

gezondheid
groepsfoto
haven
horeca
hotels
industrie
kerken

ontwerpen
oorlog
openbare werken
optochten
parken
personen
pieren

stads-en dorpsgezichten
stations
strand
straten
toerisme
transport
vaartuigen
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casino
dieren
dijk
duinen
evenementen
feesten
folklore
gebouwen
gebouwen - exterieur
gebouwen - interieur

kinderen
kledij
koningshuis
kunst
landbouw
landschappen
luchtfoto’s
molens
muziek
nachtbeelden

plechtigheden
pleinen
podiumkunsten
politiek
portretten
rampen
redders
religie
scholen
sport

verblijven
verenigingen
visserij
vrijetijdsbesteding
vuurtorens
winkels
zee

Plaats inhoud
Middelkerke
Oostende
De Haan
Blankenberge
Andere
Term periode
onbekend
2010-2019
2000-2009
1990-1999
1980-1989

1970-1979
1960-1969
1950-1959
1945-1950
1940-1945

1919-1939
1914-1918
1865-1914
1830-1865
1815-1830

1789-1815
1700-1789
1600-1699
1500-1599
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8.2.

Bijlage II: voorbeeld beschrijving prentbriefkaart

Collectie Heemkring Tussen Noordee en Noordzee
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Veldnaam
Objecttype
Voorkeurstitel

Vink aan/typ/voorbeeld
Prentbriefkaart
Het is niet nodig om de term prentbriefkaart in titel te gebruiken. Dat het
om een prentbriefkaart gaat, is immers al duidelijk door je keuze voor
prentbriefkaart in de lijst van objecttype.
Zicht op Hôtel Du Qoq – ommezijde

Inhoudelijke
beschrijving

Type maker
Naam maker

Term periode

Nauwkeurigheid datum
vervaardiging
Datum vervaardiging

Type uitgever

Naam uitgever

Plaats uitgave

Datum nauwkeurigheid

Datum uitgave

Opschrift

Houdt er rekening mee dat bezoekers niet zoeken op Franse
benamingen; probeer daarom zoveel mogelijk de huidige of Nederlandse
benamingen te gebruiken in de beschrijving van het object.
Huidige Tearoom Beaufort op de hoek van Koninklijk Plein en TramlijnOost
Fotograaf
In de meeste gevallen is de naam van de tekenaar of fotograaf onbekend.
Onbekend
Situeer de prentbriefkaart in de periode waarin ze werd gemaakt of
uitgegeven. Ken je de periode niet met zekerheid?
Onbekend
Vermoedelijk, circa of exact
/
In de meeste gevallen is niet bekend in welk jaar de prentbriefkaart werd
gemaakt. Datum uitgave kan heel erg verschillen van datum
vervaardiging. Vaak kwam het voor dat foto’s pas jaren later terug in
druk gingen voor de uitgave van een nieuwe reeks. Ken je de datum van
vervaardiging niet met zekerheid, laat dit veld dan leeg.
/
Uitgeverij of drukkerij
In sommige gevallen vind je een afkorting terug waaruit je kan afleiden of
het gaat om een drukkerij of uitgeverij. Bv. éditeur = uitgever
Uitgever
Indien mogelijk schrijf de naam van de uitgever voluit met de afkorting
tussen haakjes
Albert Sugg
In sommige gevallen staat dit vermeldt op de prentbriefkaart zelf, naast
de naam van de uitgeverij of drukkerij. Neem de naam van de stad of
gemeente over in het Nederlands.
Gent
Vermoedelijk, circa, exact
Circa
Houd er rekening mee dat de datum van afstempeling niet noodzakelijk
overeenkomt met datum uitgave. Jaardata kunnen vaak wel worden
afgeleid uit het serienummer.
Onder opschrift wordt de gedrukte tekst op de prentbriefkaart bedoeld.
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Wanneer het opschrift over meerdere regels loopt, gebruik je /
Neem hoofdletters en leestekens over

Plaats

Le Coq. – L’Hôtel du Coq / Série 49 N° 12 / Editeur Albert Sugg - Gand.
In welke gemeente speelt het beeld zich af? Middelkerke, Oostende, De
Haan of Blankenberge? Of Andere?

Adres

De Haan
In sommige gevallen staat het adres op de achterzijde van de
prentbriefkaart vermeld. Probeer de huidige locatie te achterhalen.

Topic

Koninklijk Plein 6, 8420 De Haan
(zie overzicht in Bijlage I)
Architectuur
Hotel
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8.3.

Bijlage III: Registratiefiche

NAAM EIGENAAR:

Naam beeldeigenaar:
Bestandsnaam of -nummer
Beschrijving:

Datering:
Plaats:
Info fotograaf:
• Naam (voluit)
• Datum overlijden?
• Naam rechthebbende(n)?

Opmerkingen

Middelkerke, Oostende, De Haan, Blankenberge, Andere?

