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Digitale preservering in het IISG 
 
• Wat voor instituut is het IISG? 
• Wat voor digitale collecties hebben we 

het over? 
• Hoe vertaald zich dat in beleid en 

organisatie? 
• En in technische aanpak? 



Wat is het IISG voor instituut? 
 
• Particulier archief 
• Bijzondere ontstaansgeschiedenis 
• “Safe haven” 
• Onderzoeksinstituut  
• KNAW instituut 
• Archiefcollecties vallen onder Stichting 

IISG 
 



Een particuliere instelling 

Overheidsarchief 
• Bewaart 
• Alleen archivalia 
• Archiefwet 
• Verplicht depot 
• Archief bepaalt regels 

 
• Authenticiteit (origineel) 
• Overheidseigendom 
 

 
 

IISG 
• Verzamelt 
• Alle materiaal 
• Geen wettelijke bepalingen 
• Vrijwillig depot 
• Archiefvormer bepaalt 

regels 
• Inhoud (origineel en copie) 
• Geschenk, koop, bruikleen 

 
 



Digitale collecties in het IISG 
 
• Born digital archiefcollecties 
• Gedigitaliseerd archiefmateriaal  
• Research data 
• Publicaties 
• Verwerkt met verschillende workflows 



Beleid behoud digitale collecties in 
het IISG 
 
• In opbouw 
• Gelijk op met inrichting van een TDR 
• Deels op met al bestaand instituuts- 

en collectiebeleid 
 



Preserveringsbeleid bepaalt door 
aard instituut 
 
• Archiefcollecties: weinig of geen 

eisen kunnen stellen archiefvormers 
• Geen “voorkeursformaten” 
• Dus moeten kunnen omgaan met 

baaierd aan materiaal 
• “Safe haven” pretentie kunnen 

waarmaken 
 



Concreet beleid 
  
• Duidelijk mandaat management 
• Overgangsperiode 
• Bereidheid risico te 

lopen/stapsgewijs/pragmatisch 
• Middelen beschikbaar 
• Bereidheid investering in soft- en 

hardware 
• Bereidheid kennisinvestering 



Organisatorische vertaling beleid  
 
Kennisinvestering in: 
• Digitale archivaris 
• IT 
• Archiefvorming 
• Archiefontsluiting 
• Publieksdiensten 
• Zonder harde breuk bestaande 

kennis 



Technische vertaling beleid  
 
Investering in: 
• Archivematica 
• Uitdenken en implementeren 

workflows 
• Opslag 



Uitgaan van OAIS functioneel model 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



Archivematica 
 
• Keuzetraject 
• Open source, gemaakt door Artefactual 
• OAIS workflowapplicatie 
• Microservices 
• Pre-ingest stappen: transfer en 

appraisal 
• Alle stappen vastgelegd in 

METS/PREMIS 
 
 



Archivematica 
 
• Keuzetraject 
• Open source, gemaakt door Artefactual 
• OAIS workflowapplicatie 
• Microservices 
• Pre-ingest stappen: transfer en 

appraisal 
• Alle stappen vastgelegd in 

METS/PREMIS 
 
 



Nu: inrichting workflow born digitaal 
materiaal mbv Archivematica 
 
• Submission agreement  
• Offloadprocedure 
• File format policy 
• Appraisal 
• Ingest 
• Storage 
 
 



Preservation planning en watch 
 
• Behoeft nog organisatorische inbedding 
• Deel van de Archivematica workflow 
• Herkenning/valideert tijdens transfer en 

ingest 
• Migratietools (deels) voorhanden 
• Emulatie niet als strategie 
 
 



Project beschikbaarstelling born 
digital archief 
 
• Traditionele inventaris ter discussie 
• Alternatieve ingangen: 

• Zoeken content 
• Browsen door mappen en bestanden 
• Named entity recognition 
• Begrippen aan elkaar relateren 
• Beeldherkenning 

 
 

 
 

 
 



Beschikbaarstelling born digital 
collecties: privacy issues 
• Doorzoekbaarheid enorm vergroot 
• Maakt dat risico’s op privacy issues 

toenemen 
• Online publicatie dus zorgvuldig 

overwegen 
• Anders alleen in studiezaal 
• Goede afspraken maken met 

archiefvormers  
 
 

 
 

 
 



Conclusie/vooruitblik 
 
• Digitale preservering is een work in 

progress 
• Zeker nog eind in 2018 bezig met inrichten 

workflows gedigitaliseerd materiaal en 
research data 

• Documentatie op orde krijgen 
• Meer kennisvergaren, verpreiden, borgen 
• Opgaan voor DSA 
• Beschikbaarstelling born digital archief 

 
 

 
 

 
 

 
 



Drie sterk verwante zaken 
 
• Implementatie Archivematica en 

inrichten workflows 
• Willen behalen TDR (DSA) status 
• Opstellen preservation policy en 

aanverwante documentatie 
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