
15/06/2022

1

De digitale aspecten van immaterieel erfgoed in 
collectiemanagement
Bert Lemmens | meemoo

Digitale Registratie Immaterieel Erfgoed?

● probleem
● workshops
● model
● documentatie
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> hoe is erfgoedmetadata gestructureerd?

● lijsten (plat)

● boomstructuren (hiërarchisch)

● netwerken (graphs)

Datamodel

Lijsten
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Boomstructuren

Netwerken

1.

“Dossier over de 
herstelling van het dak 

van het clublokaal”

“1 stuk”

1982-1983, 
1987Rek 1. Schap

heeft als inhoud

heeft als omvang

is gevormd in de jarenheeft als standplaats

”Koninklijke 
Voetbalclub De 
Pottestampers”

“1943”

“354”

“2016-
2017”

“Schoonderb
uken”

Alfons 
Verberckmoes

“63”

“Vossenkot
straat 43, 
Keiberg”

is gevormd door

heeft als leeftijd

woont in

gaat over

bevindt zich in

heeft als aantal 
leden

is gesticht in

vastgesteld op 
datum

archiefbestan
ddeel

dossier

voetbalclub
dossier

is

is is

is
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Basisregistratie

● instellingsnaam
● objectnummer
● objectnaam
● titel/korte beschrijving
● beschrijving
● vervaardiger
● datering
● materiaal
● toestand
● afmeting
● verwervingsmethode
● verwervingsbron
● verwervingsdatum
● aankoopprijs
● huidige standplaats

SPECTRUM procedures
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Context?

Verhaal 
(event)

IE Praktijk 
(activity)

stuk 
(thing)

persoon of 
groep 
(actor)

Borgings-
praktijk 
(activity)

captatie
(document)komt voor in

is afgebeeld is

gaat over

is afgebeeld in gebruikt

wordt geborgd door

komt voor in
maakt

draagt

wordt gebruikt 
in

Mindmap?
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Modellen | CIDOC-CRM

https://www.cidoc-crm.org/Version/version-7.2.1

Modellen | LRM

https://www.ifla.org/wp-
content/uploads/2019/05/assets/cataloguing/frbr-lrm/ifla-lrm-august-

2017_rev201712.pdf

https://www.cidoc-crm.org/Version/version-7.2.1
https://www.ifla.org/wp-content/uploads/2019/05/assets/cataloguing/frbr-lrm/ifla-lrm-august-2017_rev201712.pdf
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Modellen | OSLO
OSLO Cultureel Erfgoed
Doel

- uitwisselen van informatie over cultureel erfgoed. 
- datastromen rond (digitale) collecties semantisch te modelleren
- structuur van de data te standaardiseren
- op basis van internationale standaarden 

OSLO https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/onze-oplossingen/oslo
OSLO https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:OSLO_Cultureel_Erfgoed
Wegwijs OSLO: https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:Wegwijs_in_OSLO

Workshops

Workshop 1: brainstorm
● terminologie (entiteiten?)
● notability (relevantie?)
● systemen (tools?)

Workshop 2: vocabularium
● introductie draft model
● feedback museum registratoren

Workshop 3: modellering & validering
● 2de iteratie model - introductie standard OSLO concepten
● test met real life data

https://www.vlaanderen.be/digitaal-vlaanderen/onze-oplossingen/oslo
https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:OSLO_Cultureel_Erfgoed
https://www.projectcest.be/wiki/Publicatie:Wegwijs_in_OSLO
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Entiteiten

Profiel / Sjabloon
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Thema / Item / Expressie

Harlindis- en 
Relindisommegang editie 

2022 
concept: Ine Ubben en 

Sarah Vaesen

processies

Het reliekschrijn van 
Herlindis en Relindis uit 

de 17de eeuw

tekst: Ine Geerts
choreografie: Sarah Hadadi

muziek: Pieter franssen

Informatie object / Mensgemaakt object

De tekst van Ine 
Geerts

De programma-
brochure met de 

tekst van Ine 
Geerts

Het exemplaar 
van de 

programma-
brochure 
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Voorstelling / Opname

De ommegang 
van 18 

september 2022

Het filmen van 
de ommegang 

van 18 
september 2022

De filmopname 
van de 

ommegang van 
18 september 

2022
De film met de 
hoogtepunten 

van de 
ommegang van 

2022

Specificatie Profiel / Sjabloon
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Voorbeelden

Item

Registratiehandleiding

Voorstelling

Voorstellings
-plan

Expressie

draagt

Thema

Informatie 
Object

Mensgemaakt 
Object Collectie

documenteert

is exemplarisch
voor

wordt uitgevoerd 
in

realiseert

wordt 
gebruikt 

voordocumenteert

draagt

rea;oseert

maakt deel uit 
van

is exemplarisch 
voor

Opname Opname-
sessie

legt vast

wordt gemaakt 
door
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Is het collectiestuk:
- aanwezig in 
- een opname van 
- het plan voor 
een specifieke voorstelling van de IE 
praktijk?

Is deze IE praktijk exemplarisch voor een 
bepaalde IE Thema?

Is het collectiestuk een opname van een IE praktijk?

Is het collectiestuk een plan voor 
een IE praktijk?

Documenteert het collectiestuk 
een IE praktijk?

Realiseert het collectiestuk een 
specifiek IE praktijk?

Wordt het collectiestuk 
gebruikt in een IE praktijk?

In welke collectie wordt het collectie-
stuk bewaard?

Item

Voorstelling 

Voorstellings
- plan

Expressie

draagt

Thema 

Document

Collectiestuk Collectie

is exemplarisch 
voor

wordt uitgevoerd 
in

realiseert

wordt 
gebruikt 

voordocumenteert

draagt

realiseert

maakt deel uit 
van

is exemplarisch 
voor

Opname Opname-
sessie 

legt vast

wordt gemaakt 
doordocumenteert

Registratiehandleiding

4. Is deze IE praktijk 
exemplarisch voor een 
bepaalde IE Thema?

Registratiehandleiding

5. Is het collectiestuk 
aanwezig in een specifieke 

voorstelling van de IE praktijk?

11. Is het collectiestuk een 
opname van een IE praktijk?

8. Is het collectiestuk een 
plan voor een IE praktijk?

7. Documenteert het 
collectiestuk een IE praktijk?

3. Realiseert het collectiestuk 
een specifieke IE praktijk?

2. Wordt het collectiestuk 
gebruikt in een IE praktijk?

1. In welke collectie wordt het 
collectiestuk bewaard?

9. Is het collectiestuk het plan 
voor een specifieke 

voorstelling van de IE praktijk

12. Is het collectiestuk een 
opname van een specifieke 

voorstelling van de IE praktijk?

6. Is deze IE praktijk 
exemplarisch voor een 
bepaalde IE Thema?

10. Is deze IE praktijk 
exemplarisch voor een 
bepaalde IE Thema?

13. Is deze IE praktijk 
exemplarisch voor een 
bepaalde IE Thema?
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Registratiehandleiding

Next steps…

● van feitelijke gegevens > context
● implementatie in registratiesysteem?
● serialisering in json-ld?
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Zijn er nog 
vragen?


