
 

Deliverable 
 

 

Project: IIIF-Beeldinfrastructuur gekoppeld aan de VKC-Datahub. Fase 1: 
proefopstelling 
Werkpakket: WP 1-6 
  
Subsidie: Projectsubsidie voor een internationaal cultureel-erfgoedproject 
Periode: 2 juli 2018 - 31 augustus 2019 
 

 

 

D0: Overzicht van de deliverables 
 

 

 

 

 

Auteurs: Matthias Vandermaesen (Vlaamse Kunstcollectie), Pascal Ennaert (Vlaamse 
Kunstcollectie) 
  

 

   



1 

 
In dit document worden alle Deliverabels van het project opgesomd. 
  
WP1 Coördinatie 
  
Dit werkpakket voorziet geen uitgeschreven deliverables behalve de documenten voor de verantwoording 
van de projectsubsidie zoals door het Departement Cultuur vooropgesteld, de aanbestedings- en 
offertedocumenten, alsook de projectboekhouding. Deze worden enkel aan het Departement te kennen 
gegeven. 
  
WP2 Selectie IIIF-compatibele componenten 
  
D1: Architectuur van de proefopstelling 
  

Dit document bestaat uit 
-        Een beschrijving van de scope van het project 
-        Een omschrijving van architectuur van de proefopstelling 
-        Een omschrijving van de feitelijke technische imlementatie van de architectuur 
-        Een opsomming van de verschillende Github repositories en de weblinks naar de 

gerealiseerde componenten 
  

D2: Bestek van de proefopstelling 
  

Dit is het feitelijke document dat we aan de freelance ontwikkelaar hebben bezorgd, inclusief 
doorhalingen en opmerkingen. 
De doorschrapte delen betreffen de gecontroleerde afscherming van de imagehub, een 
administratieve module die het beheer van de gebruikers en het beheren, bewerken en 
verwijderen van beelden verzorgt. Deze aspecten waren niet prioritair voor de proefopstelling en 
ook niet noodzakelijk binnen het gedeelde standpunt op beeldbeleid van de Vlaamse 
Kunstcollectie dat uitgaat van vrij hergebruik van gedigitaliseerde afbeeldingen van publiek 
domain artefacten. 

  
WP3 Analyse koppeling met de onderbouw 
  
D3: Analyse van de koppeling met de onderbouw 
  

Dit document bestaat uit: 
-        Een beschrijving van het huidige Vlaamse Kunstcollectie-ecosysteem, in het bijzonder 

voor wat betreft het beeldbeheer. 
-        Een Sterkte/Zwakte-analyse van de huidige situatie. 
-        Een beknopte beschrijving van de gewenste situatie. 

  
D4: Een plan van aanpak voor volgende projectfasen 

  
Dit document beschrijft de aandachtspunten voor volgende projectfasen: 

-        De noodzaak aan een stevig beeldbeheerbeleid en goede metadata binnen performante 
D/MAM’s. 

-        Een traject naar eenduidige rechtenindicaties en hergebruiklicenties. 
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-        De doorontwikkeling en het uitrollen van een performante en duurzame IIIF-
beeldinfrastructuur in de Vlaamse musea. 

  
WP4 implementatie proefopstelling 
  
D5: Demo proefopstelling 
  

Een werkende versie van alle componenten werd eind augustus 2019 online beschikbaar 
gesteld. De volgende URLs geven toegang tot die componenten: 
  
https://imagehub.vlaamsekunstcollectie.be 
https://ingest.vlaamsekunstcollectie.be 
https://arthub.iiif.vlaamsekunstcollectie.be 
https://datahub.iiif.vlaamsekunstcollectie.be 

  
Aan deze componenten wordt in de komende jaren verder gewerkt. Het zou dus kunnen dat deze 
bij raadpleging niet altijd operationeel zijn. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u steeds contact 
opnemen met info@vlaamsekunstcollectie.be voor meer informatie. 

  
  
D6: Code op github 
  

  
Alle geschreven code, mappings en opgemaakte architectuur is te vinden in volgende Github 
repositories:  
● De algemene software-infrastructuur via ansible is te vinden in de Imagehub-box repository 

https://github.com/VlaamseKunstcollectie/Imagehub-Box 
● De CSV files en voorbeelden van data-mappings zijn te vinden in de Imagehub-Fixes 

https://github.com/VlaamseKunstcollectie/Imagehub-Fixes en Datahub-Fixes 
https://github.com/VlaamseKunstcollectie/Datahub-Fixes  

● De code voor de imagehub zelf kan gevonden worden in de Imagehub repository 
https://github.com/VlaamseKunstcollectie/Imagehub 

● De geüpdatete code van de Arthub zit in de Arthub-Frontend repository 
https://github.com/VlaamseKunstcollectie/Arthub-Frontend 

  
Via Github zijn ook de openstaande issues of problematieken terug te vinden die een eerste voorzet 
kunnen bieden bij de doorontwikkeling van de infrastructuur (volgende fasen): 

·       Voor wat betreft de Imagehub: 
https://github.com/VlaamseKunstcollectie/Imagehub/issues 

https://github.com/VlaamseKunstcollectie/Imagehub-Box/issues 

·       Voor wat betreft de Arthub: 

https://github.com/vlaamsekunstcollectie/arthub-frontend/issues 
Voor wat betreft de "master"-versie die op arthub.vlaamsekunstcollectie.be is uitgerold: 

https://github.com/VlaamseKunstcollectie/Arthub-Frontend/tree/master 

Voor wat betreft "iiif-testbed"-versie die op arthub.iiif.vlaamsekunstcollectie.be is 
uitgerold: 
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https://github.com/VlaamseKunstcollectie/Arthub-Frontend/tree/iiif-testbed 

De bedoeling is dat de iiif-testbed-versie gaandeweg terug smelt in de master-versie zodra er een 
productieklare IIIF-opstelling is. 

  
WP5 IIIF metadata 
  
D7: Metadata handboek 
  

Binnen het tijdbestek van dit project kon geen metadata handboek worden opgeleverd. Deze zal 
niettemin in de komende jaren of fasen moeten worden uitgeschreven. Het Metadata Handboek 
zal binnen de krijtlijnen van de ‘Blauwdruk gedistribueerd beeldbeheer’ de antwoorden op 
volgende vragen moeten beschrijven. Een aantal aanzetten tot antwoorden werden reeds in de 
opgeleverde deliverables geformuleerd. 
  

●   Wat is IIIF en wat is de IIIF Presentation API? 
●   Waar komen de inhoudelijke, technische en administratieve metadata vandaan? 
●   Wat is de structuur van een IIIF manifest binnen het kennisdomein van schone 

kunsten? Welke keuzes hebben tot die structuur geleid? (Bijvoorbeeld: Hoe gaat 
men om met de onderlinge positionering van de gedigitaliseerde afbeeldingen van de 
verschillende deelluiken van retabels, pagina’s in een schetsboek, etsen in een 
samenhangende reeks, …?) 

●   Hoe dient mapping van metadata uit de Datahub, Image API en ResourceSpace (of 
een generiek DAM) naar IIIF Manifests opgezet? 

●   Hoe worden auteursrechtenstatussen en hergebruiklicenties behandeld, rekening 
houdend met het VKC standpunt omtrent auteursrecht binnen de musea & de 
toepassing daarvan in de metadata? 

  
D8: Workshops 
  

  
Via het registratorenoverleg van de Vlaamse Kunstcollectie werden de partnermusea van de Vlaamse 
Kunstcollectie permanent op de hoogte gehouden. Echte hands-on workshops werden evenwel niet 
georganiseerd omdat in fase 1 vooral de experimentele onderzoeksfase was voornamelijk gericht op de 
implementatie van een proef-infrastructuur. 
  
WP6: Community 
  
D9: Github wiki en community-werking 
  
De projectaanvraag vermeldt geen “github wiki”, maar verwijst wel naar publicatie van documentatie en 
code via Github. Het gaat om documentatie om de hele proefopstelling uit te rollen op een server. Deze 
zit vervat in volgende link en alle andere links van D6 (zie hierboven). 

  
https://github.com/vlaamsekunstcollectie/imagehub-box 
  

Vooral tegen het eind van de projectperiode werden de werkzaamheden op verschillende 
sectormomenten toegelicht en geïllustreerd, zo bijvoorbeeld op het Museumoverleg en de Collegagroep 
Digitale Collectieregistratie. Voor eind 2019 ligt een volgende moment vast op de Werkgroep Digitale 
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Participatie. Ook bilateraal of in kleinere groepen werden de mogelijkheden toegelicht, zo onder meer aan 
collega’s van het Museum Dokter Guislain, MHKA, Sportimonium, Gallo-Romeins Museum, STAM en 
Bokrijk. Ook het Departement Cultuur kreeg nog voor het einde van de projectperiode een uitgebreide 
toelichting. 
  
Op www.vlaamsekunstcollectie.com wordt uitgebreid aandacht besteed aan de resultaten van het project. 
Op Project Cest van VIAA+ [PE1] (PACKED) worden de resultaten en de deliverables eveneens ontsloten. 
  
  
D10: Studiedag 
  
In het eerste trimester van 2020 zullen VIAA+ (PACKED) en Vlaamse Kunstcollectie gezamenlijk een IIIF-
awareness-dag te organiseren, samen met de internationale IIIF-outreach-community. De doelstellingen 
zijn meervoudig: De kennis van en over IIIF in het Vlaamse erfgoedveld verhogen; Een aantal lopende 
Vlaamse IIIF-projecten duiden en toelichten (Vlaamse Kunstcollectie, Monk, VIAA-dagbladen, VIAA-
Lukas, ...); Een aantal good practices uit de internationale praktijk demonstreren; Een Vlaamse strategie 
voor het ontwikkelen van een IIIF-praktijk en een Vlaamse IIIF-gebruikersgroep in het leven roepen. 

  
 

 
 


