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Het internet of het wereldwijde web en de

digitale (massa)media spelen een rol als

informatie- en communicatiemiddel, als

commerciële marktplaats of louter als

recreatieve ‘speelruimte’ in het dag-

dagelijkse leven van miljoenen mensen in

Vlaanderen. De meerderheid van de

Vlaamse gezinnen is aangesloten op het

internet, en sommige gezinnen hebben

zelfs meerdere internettoegangen.3

Informatie op internet wordt ook toegankelijk

gemaakt via gsm en andere hybride

multimediatoestellen, en er duiken overal

hotspots op voor draadloze internetconnectie.

De toegang tot internetbreedband neemt

spectaculair toe4 en legt mee de basis voor de

toekomst van digitale televisie (en internet

op tv).5 Het internet is ook een dagelijks

professioneel werkinstrument voor veel

werknemers, terwijl de rol van het internet

voor (afstands)onderwijs en onderzoek niet

meer te onderschatten is. Overal gonst het

over e-government 6, e-media, e-shoppen,

e-dating,… In het culturele domein gebruiken kunstenaars en

andere cultuurmakers internet en digitale media als artistiek

expressiekanaal en voor de promotie van cultuurproducten of

culturele evenementen.7 Kortom, je kan in bijna alle rollen en

dimensies van het professionele, sociale en persoonlijke leven niet

meer ontsnappen aan de digitale media, en als zodanig zijn ze

wellicht de meest zichtbare elementen van de huidige

technologische maatschappij en cultuur. De omgang met

cultureel erfgoed ontsnapt niet aan deze door steeds snellere,

technologische innovaties aangejaagde (r)evolutie: erfgoed-

instellingen en -verenigingen staan voor de uitdaging ICT en

digitale media positief, pro-actief en creatief aan te wenden, ook

voor de ontsluiting en representatie van immaterieel en oraal

erfgoed als ‘e-erfgoed’.

DIGITAAL ERFGOED EN E-ERFGOED

In de erfgoedsector gaat digitaal erfgoed momenteel vooral over

het aanmaken en aanbieden van digitale inhoud of content. Veel

erfgoedinstellingen en -verenigingen bieden digitale inhoud aan

in tekstdatabanken (full text, maar vooral catalogi, inventarissen,…)

en soms in (of gecombineerd met) beeld- en geluidsbanken. Maar

‘digitaal erfgoed’ is meer dan de digitaal beschikbare (verwijzingen

naar) bronnen. Een begrip als ‘e-erfgoed’ duidt niet enkel op de

inhoud, maar ook op een complex geheel van inhoud, technologie,

VAN IMMATERIEEL NAAR VIRTUEEL
Immaterieel en oraal erfgoed

in de e-erfgoeddimensie

Het belang van het internet en van digitale (massa)media neemt snel toe.

Stilaan worden we in onze westerse maatschappij ‘omsingeld’ door een

technologische cultuur, die voor de jongere generaties al vanzelfsprekend

is. De omgang met cultureel erfgoed wordt door deze technologische

‘derde golf’2 beïnvloed en erfgoedinstellingen en -verenigingen staan

voor de uitdaging ICT en digitale media creatief aan te wenden voor de

ontwikkeling van e-erfgoed. Ook voor immaterieel en oraal erfgoed zijn er

kansen die niet gemist mogen worden.

[ Jeroen Walterus1 ]

www.skynet.be: deze portaalsite illustreert de vele facetten van internetcommunicatie:
shoppen, informatie, recreatie, contact,…
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netwerken en (communicatie)processen die

impact hebben op de aanmaak en representatie

van digitale (erfgoed)inhoud.

Omschrijving

In oktober 2003 keurde de UNESCO op haar

Algemene Conferentie (32nd Session) het Charter

on the Preservation of the Digital Heritage8 goed. Het

charter omschrijft digitaal erfgoed als volgt: “The

digital heritage consists of unique resources of

human knowledge and expression. It embraces

cultural, educational, scientific and administrative

resources, as well as technical, legal, medical and

other kinds of information created digitally, or

converted into digital form from existing analogue

resources. (…) Many of these resources have lasting

value and significance, and therefore constitute a

heritage that should be protected and preserved for

current and future generations (…).” (Article 1 –

Scope) Het UNESCO-charter hanteert een generische

en dynamische beschrijving van digitaal erfgoed of e-heritage. Het

gaat immers allesbehalve over een statisch gegeven, net zoals de

omgang met of de interpretatie van ‘(cultureel)erfgoed’ een voort-

durend proces is. Digitaal erfgoed is dan pragmatisch te omschrij-

ven als het geheel van de digitale (meta)informatie, ‘expressies’,

objecten en collecties omtrent cultureel erfgoed, die onlosmake-

lijk verbonden zijn met praktijken, methodes, technieken, (com-

municatie)processen,… van onze hedendaagse informatiemaat-

schappij, waarin communicatietechnologieën een steeds belang-

rijkere rol vervullen. Er worden doorgaans drie overlappende infor-

matietypes onderscheiden binnen digitaal erfgoed9:

• gedigitaliseerde bronnen/objecten, nl. de digitale kopie of

representatie van een reëel (fysiek) object of document, van een

‘analoog’ (audiovisueel) bestand of van een andere vorm van

bronnenmateriaal;

• bronnen of objecten die digitaal werden gecreëerd, die dus van

oorsprong digitaal of born digital zijn en veelal enkel in die vorm

bestaan, zoals bv. elektronische documenten, e-mail, websites,

digitale kunstobjecten,…;

• elektronische (meta)informatie, zoals databanken met beschrijvings-

informatie die aangemaakt werd binnen collectie- en object-

registratie (de catalogus, de inventaris,…) en diverse andere

vormen van gepersonaliseerde of/en verrijkte meta-content en

kennisbronnen gelinkt aan digitale collecties.

Digitaal erfgoed is dus veel meer dan enkel de verzameling van de

elektronische bronnen of digitale objecten op zich. De omgang

met deze digitale erfgoedbronnen in een ICT-omgeving biedt

ongekende mogelijkheden voor de ontwikkeling van ‘e-erfgoed’.

Het internet herbergt momenteel een netwerk van ‘virtuele

gemeenschappen’ waar uitwisseling van kennis en informatie

centraal staat of waar individuen en groepen in contact treden

met elkaar (chatten, ‘bloggen’, enz.) of samen cybergames spelen.

Globaal wordt dit geheel van activiteiten als ‘cybercultuur’

benoemd, en volgens onderzoekers bevatten deze virtuele

gemeenschappen cultureel potentieel.10 Deze interactieve

omgevingen in wording, die dankzij digitale media en het internet

worden gecreëerd, zouden kunnen bijdragen tot intensere en

nieuwe vormen van publieksparticipatie rond cultureel erfgoed,

omdat via diverse multimediale technieken erfgoed op een

aantrekkelijke en meer aanschouwelijke manier kan worden

ontsloten en gepresenteerd.11 Een museum als In Flanders Fields12

gebruikt bijvoorbeeld geavanceerde multimedia on site, maar ook

het web voor een ‘virtuele tour‘ van het museum off site. Sommige

‘musea’ bestaan enkel virtueel zoals ‘het virtuele land’13, dat de

agrarische geschiedenis van Vlaanderen belicht. Er zijn evenwel

heel wat mogelijke toepassingen van e-erfgoed.

Toepassingen

Het is van belang het toepassingsdomein voor digitaal erfgoed

breed en open te houden, inclusief expressies van immaterieel en

oraal erfgoed, zoals de volgende voorbeelden illustreren. De

Verhalenbank Brugge14 biedt via een website historische verhalen

aan, waarbij het publiek kan reageren op de verhalen en

uitgenodigd wordt bij te dragen aan de ‘mondelinge geschiedenis’

van Brugge. Het Huis van Alijn realiseerde met ‘de Taalkamer’15 een

interactieve ervaringsruimte met digitale geluidsfragmenten van

dialecten van over heel Vlaanderen, die ook on line te bezoeken is.

In Nederland startte de archiefkoepel DIVA met het project

‘Digitaal genootschap van het verleden’16: het is een unieke en

innovatieve werkplaats voor iedereen met historische belang-

stelling, waarin de medewerkers van DIVA hun kennis publiceren,

deze koppelen aan de kennis van anderen en commentaar leveren

op elkaars bijdragen. Met de ‘Verhalentafel’17, een interactieve

Van immaterieel naar virtueel

www.joodsmonument.nl
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multimediatafel voor senioren, beoogt de Nederlandse Waag

Society een interactieve databank van (levens)verhalen uit te

bouwen. Het internet kan zelfs als omgeving voor ‘herdenking’ en

herinnering ingericht worden, zoals aangetoond wordt door het

‘Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland’18: “een

monument op internet om de herinnering levend te houden aan

alle mannen, vrouwen en kinderen die tijdens de bezetting in

Nederland als joden zijn vervolgd en die de Sjoa niet hebben

overleefd.” Al deze spraakmakende voorbeelden tonen aan dat er

een groot potentieel ligt in toepassingen van e-erfgoed op maat

van diverse digitale leer-, belevings- of ervaringsomgevingen.

E-CULTUUR EN E-ERFGOED

E-cultuur is een concept dat o.a. werd gelanceerd in de nota van de

Nederlandse Raad voor Cultuur.19 De kern van het advies in de

Nederlandse e-cultuurnota (2003) is dat culturele instellingen

steeds meer (en sneller) te maken zullen krijgen met de implicaties

van internet, ICT en digitale media op hun globale werking.E-cultuur

beoogt dat cultuuruitingen en -producten in een open ‘digitaal

(publiek) domein’ worden ter beschikking gesteld, gedeeld en

uitgewisseld. Het idee is dat interactie tussen cultuurparticipanten

(gebruikers, bezoekers, onderzoekers,…) enerzijds en de ‘makers’

van cultuurproducten (bv. kunstenaars) of bemiddelaars (bv.

archivarissen of conservators) anderzijds wordt gestimuleerd. Dit

heeft specifiek voor erfgoedinstellingen als effect dat het eerder

instellingsgebonden model van verzamelen, ontsluiten, bewaren

en (ter plaatse) ter beschikking stellen (tentoonstellen) verschuift

naar een meer dynamisch, open en netwerkgericht model waarbij

de klemtoon ligt op het contextualiseren van de collecties of het

vertellen van ‘verhalen’ met behulp van digitale media. De ideeën

rond e-cultuur kunnen hierbij voor erfgoedbemiddelaars als ‘eye-

opener’ dienen om met nieuwe vormen van cultuurparticipatie en

processen van interactie te experimenteren. De hierboven vermelde

voorbeelden tonen aan dat het niet enkel gaat over (het aan-

bieden van) content, maar ook over het aansturen van belevings-

processen: met behulp van digitale technologie kunnen allerlei

groepen en individuen in onderlinge wisselwerking en in interactie

met het bronnenmateriaal én met bemiddelaars het verleden

(her)interpreteren en (her)beleven (cf. reminiscentieprojecten

zoals de ‘Verhalentafel’). Narrativiteit speelt hierbij een centrale rol:

het ‘verhalen’ is een proces van leren en begrijpen waarin de

effecten die beoogd worden, met e-cultuur als het ware spontaan

kunnen ontstaan.

BELEIDSONTWIKKELINGEN VOOR E-ERFGOED

De Vlaamse minister van Cultuur, Bert Anciaux, stelt in zijn

beleidsnota 2004-2009 20: “‘digitalisering’ is één van de drie inhaal-

bewegingen die er in het beleidsdomein cultureel erfgoed moet

komen deze legislatuur. Daarom kan er bijkomend onderzoek

gebeuren naar de concrete opdrachten van een ‘Vlaams

kenniscentrum inzake digitalisering’, waarvan de oprichting zal

worden overwogen.”Er wordt hierbij verwezen naar instellingen in

het buitenland, zoals de Nederlandse Vereniging Digitaal Erfgoed

Nederland (DEN).21 In Vlaanderen werd het Interdisciplinair

Instituut voor Breedbandtechnologie22 (IBBT) opgericht, dat als

innovatiemotor optreedt rond de ontwikkeling van breedband-

toepassingen en digitale platformen in Vlaanderen. Eerder al werd

het Reproductiefonds23 opgezet om: “het Vlaamse cultureel

patrimonium een bredere toegankelijkheid, een grotere beschik-

baarheid en een sterkere marktpositie en uitstraling te verlenen in

binnen- en buitenland.” In de beleidsnota van de minister van

Cultuur wordt ook aandacht besteed aan e-cultuur. Terecht wordt

opgemerkt dat het cultuurbeleid een meer actieve rol zou moeten

opnemen om het maken, delen en ervaren van cultuur in het

digitale domein te stimuleren, en dit in de diverse beleidsvelden,

ook cultureel erfgoed. Er wordt momenteel gewerkt aan een

Vlaamse e-cultuurnota die voor verschillende domeinen, waaronder

cultureel erfgoed, de mogelijkheden van e-cultuur onder de loep

neemt.

Beleidsonderzoek over e-erfgoed

Om een beter inzicht te verwerven in de problematiek van digitaal

erfgoed of e-erfgoed werd met de steun van de minister van

Cultuur een onderzoek uitgevoerd dat liep in het voorjaar en de

zomer van 2004. De bedoeling van het onderzoek was om via een

gestructureerde bevraging en discussie (via internet!) op basis van

de Delphi-methode24 een veertigtal experts te laten reflecteren

over strategische beleidsvisies voor digitaal erfgoed. Het

onderzoek werd uitgevoerd door dr. Dirk Kenis (iForum)25 en

begeleid door dr. Jeroen Walterus (VCV). Dankzij de deskundige

(praktijk)ervaring en kennis van de geraadpleegde experts werd een

reeks noden geïdentificeerd en werd er een set van toekomstvisies

en beleidsaanbevelingen geformuleerd. Het rapport Beleidsvisies

voor digitaal erfgoed in Vlaanderen 26 resulteert niet in pasklare

DIGITAAL ERFGOED

Voorwaarden voor een beleid voor e-erfgoed:

• meer structurele (langetermijn)investeringen;

• ontwikkelen van ICT-langetermijnstrategieën met het oog

op de ‘e-collectie Vlaanderen’;

• ervaring- en kennisdeling (consolideren van kennis);

• coördinatie en samenwerking: intersectoraal overleg,

intersectorale (pilot)projecten;

• interoperabiliteit en bindende open standaarden;

• focus op digitale duurzaamheid (digitale langetermijnbewaring);

• specifieke en gecoördineerde regelgeving; billijke regelingen

voor digitale (eigendoms- en exploitatie)rechten;

• empowerment van de gebruikers;

• meer internationale inbedding;

• optimale erfgoed(publieks)communicatie;

• stimuleren van de technologische innovatie (digitale

ontsluiting innoveren);

• technologische en commerciële partnerships met bedrijven

(PPS).



oplossingen, maar levert ‘bouwstenen’ aan voor een actieplan voor

e-erfgoed en formuleert algemene voorwaarden voor de realisatie

van een beleid voor e-erfgoed (zie kader).

Een van de belangrijkste conclusies van het Delphi-onderzoek

over digitaal erfgoed is de behoefte van de erfgoedsector aan

ondersteuning op het vlak van expertisevorming. Daartoe kan een

(intersectoraal) expertisecentrum opgericht worden dat als

informatiemakelaar en als technologisch observatorium kan

functioneren en dat het mogelijk maakt expertise en kennis

interactief te delen met elkaar in een virtuele praktijkgemeen-

schap. Het kenniscentrum is zeker geen doel op zich maar een

middel in een continu proces van bijblijven en vooruitgaan op het

gebied van digitaal erfgoed en kan helpen om de voorwaarden te

scheppen voor een beleid voor e-erfgoed.

Digitale duurzaamheid

Een bijzonder aandachtspunt voor een toekomstig beleid voor

e-erfgoed (en e-cultuur) zou de problematiek van de ‘digitale

duurzaamheid’ moeten zijn: dit omvat alle activiteiten die tot doel

hebben digitale informatie en objecten op lange termijn te bewaren

en toegankelijk te houden en er de ‘integriteit’ en ‘authenticiteit’

van te garanderen. Deze duurzaamheid houdt in dat er via

technische ingrepen voor wordt gezorgd dat de digitaal

beschikbare versie van de bron (document, object,...) het

aantoonbare ‘origineel’ is en blijft, en dat dus de integriteit ervan

niet wordt aangetast (bv. softwarematig gemanipuleerd,

beschadigd of gewijzigd) en inhoudelijk de ‘originele’ of

authentieke bron representeert. Het is duidelijk dat het voor het

erfgoeddomein van essentieel belang is antwoorden te vinden op

de vraag hoe men de authenticiteit van de informatie kan

garanderen, ook op lange termijn. Denk maar aan digitale versies

van archiefdocumenten, of aan digitale foto’s, die in essentie

gemakkelijk te manipuleren zijn. Diverse onderzoekscentra

werken aan technologische en methodisch duurzame oplossingen

voor de digitale langetermijnbewaring en -consultatie, cf. de

diverse gespecialiseerde onderzoekscentra, zoals het Britse Digital

Curation Centre27 of het Nederlandse Testbed Digitale Bewaring.28

Er wordt ook samengewerkt en kennis uitgewisseld via het door

de EU ondersteunde Erpanet.29 Maar ook in de wereld van de
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Enkele projecten in de sector volkscultuur in Vlaanderen

• Ariadne on line: een genealogisch informatiesysteem. De

afdeling ‘Genealogie en Computer’ van de erkende koepel

rond familiekunde (SVVF) bouwt al vele jaren actief aan deze

databank waarin zich nu bijna tien miljoen bestanden

bevinden: www.connect.to/ariadne.

• De Vlaamse Volksverhalenbank: Volkskunde Vlaanderen

vzw en het Seminarie voor Volkskunde (KULeuven)

onderhouden de Vlaamse Volksverhalenbank, een full-text-

databank met momenteel zo’n 10.000 gerepertorieerde

volksverhalen uit Limburg en West-Vlaanderen (de andere

provincies volgen): www.volksverhalenbank.be. Ondertussen

is het project ‘Luister mee’ opgestart, dat de digitale

ontsluiting beoogt van audiomateriaal (verhalen en liederen).

• De Taalkamer: www.huisvanalijn.be/taalkamer (zie in tekst).

• De ErfgoedverenigingenWijzer: dit initiatief van het VCV

met een aantal partners brengt de sector van de erfgoed-

verenigingen in beeld: www.erfgoedverenigingen.be.

• Villa Futura: interactieve, speelse erfgoededucatie-site van de

sector volkscultuur voor kinderen en tieners: www.villafutura.be.

De meeste projecten werden gerealiseerd met steun van de

minister van Cultuur.

www.villafutura.be: erfgoededucatie-site sector volkscultuur

www.volksverhalenbank.be: oraal erfgoed op het web
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wetenschappelijke informatievoorziening en bij universiteiten en

uitgeverijen is men volop bezig met het zoeken naar oplossingen.30

IMMATERIEEL ERFGOED EN E-ERFGOED

‘Immaterieel erfgoed’ is sinds de UNESCO-conventie rond

immaterieel erfgoed (17/10/2003) de nieuwste (maar ook de

oudste) onderverdeling in de ‘taxonomie’ van het cultureel

erfgoed, naast het onroerend en roerend patrimonium.

Immaterieel erfgoed omvat ‘volkscultuur’, alledaagse (historische)

cultuur, taal (ook dialecten) en oraliteit (verhalen), gewoonten en

tradities, rituelen en feestcultuur, sociale praktijken, ambachtelijke

vaardigheden, tot en met vormen van groepscultuur in cyberspace.

Wat kunnen we doen met deze rijkdom van expressies in de

context van e-erfgoed? De expressies van het immaterieel erfgoed

zijn per definitie dynamisch en niet ‘tastbaar’. De originele of

primaire bron wordt dus enkel in afgeleide vorm geregistreerd en

bewaard: het verhaal of het interview wordt opgenomen, de

stoet of ommegang gefilmd, de kookpraktijk in een recept

geregistreerd, het gebruik beschreven of gefotografeerd,... Meer

nog dan bij statische bronnen zoals objecten het geval is, bevat

deze (digitale of analoge) registratie slechts een verarmde

weergave (kopie) en interpretatie van de originele live-expressie of

-(re)presentatie. Daarom vereist de gevoeligheid voor interpretatie

een grote omzichtigheid bij het ‘fixeren’ van een in essentie

dynamisch gegeven zoals immaterieel erfgoed.

Het toepassingsgebied

Het toepassingsgebied voor het digitaliseren van immaterieel

erfgoed is zeer ruim. Concreet gaat het over de volgende aspecten:

• het (digitaal) inventariseren, ontsluiten, bewaren en valoriseren

van historisch waardevolle (en bedreigde) uitingen van

immaterieel erfgoed zoals voorzien en omschreven in artikel 12

van de UNESCO-conventie rond immaterieel erfgoed, waarin

gesteld wordt dat elke lidstaat inventories of the intangible

cultural heritage on its territory moet opstellen en regelmatig

actualiseren. Vrij vertaald betekent dit: een digitale databank en

multimediale omgeving creëren waarin manifestaties van

openbare feestcultuur en rituelen (bv. carnaval, historische

stoeten, processies,...), van ambachten en folklore (zang, dans,

muziek, klederdracht,...) en van andere artistieke expressies

(volkstheater, poppenspel, circus,...) kunnen worden gedocu-

menteerd en gepresenteerd. De weinige initiatieven in

Vlaanderen op dit vlak zijn momenteel vooral te situeren in de

context van toeristische evenementen31;

• aansluitend op het voorgaande, het (digitaal) inventariseren,

ontsluiten, bewaren en presenteren van de opnames op beeld-

en geluidsdragers (en hun transcripties) van interviews en andere

mondelinge (historische) bronnen32, van liederen en verhalen, en

andere uitingen van orale cultuur, inclusief taal en dialect als

dragers van immaterieel erfgoed33, maar de meeste projecten

zijn vooral gericht op louter inventarisatie;

• het in beeld brengen van allerlei actuele expressievormen van

‘levend geheugen’ en alledaagse cultuur, inclusief cybercultuur,

virtuele gemeenschappen op het web en andere born digital

creatie- en expressievormen. Hiervoor is momenteel weinig

aandacht.

Internationaal groeit de aandacht voor digitalisering van represen-

taties van immaterieel erfgoed als methode om te bewaren, te

beschermen en te communiceren, onder invloed van de UNESCO-

conventie immaterieel erfgoed. Vlaanderen kan hier niet

achterblijven.

DIGITAAL ERFGOED

Prioriteiten en noden voor het digitaliseren

van immaterieel-erfgoedbronnen

Op korte termijn:

• het bevorderen van de expertise op het vlak van de

digitalisering en conservering van geluids- en beelddragers van

immateriële bronnen (in de eerste plaats mondelinge bronnen),

en het ontwikkelen van een landelijk ‘best-practiceproject’;

• het actualiseren van de ontsluitingsinstrumenten in de

etnologie of volkskunde om immaterieel erfgoed te beschrijven,

te analyseren en te representeren in een digitale omgeving.

Op middellange termijn:

• een digitale inventaris van uitingen van immaterieel erfgoed

aanmaken, zoals voorzien en omschreven in artikel 12 van de

UNESCO-conventie rond immaterieel erfgoed. Hiertoe is een

snelle ratificatie van de conventie gewenst, net als een

mandaat aan een instelling als het VCV om bepaalde

doelstellingen van de conventie inzake inventarisering (i.s.m.

anderen) te realiseren;

• het uitwerken van een traject met de sector familiekunde om

het enorme aanwezige potentieel aan bronnenmateriaal

digitaal te ontsluiten, i.s.m. de archiefsector.

Op lange termijn:

• streven naar de uitbouw van een Vlaams geluids-

(bronnen)archief naar buitenlandse voorbeelden, zoals bv.

The National Sound Archive in Groot-Brittannië, of het

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Dit overstijgt

uiteraard de rol van de sector;

• binnen de nieuwe UNESCO-conventie rond immaterieel

erfgoed: de expertise in verband met digitaal registreren en

ontsluiten van immaterieel erfgoed vertalen naar derde-

wereldlanden of naar wie er om vraagt.
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De dragers

Het zijn vooral audiovisuele dragers waar-

op uitingen van immateriële cultuur wor-

den vastgelegd: bv. beeldopnames van

stoeten en processies, geluidsopnames

van liederen en verhalen of mondelinge

bronnen (interviews, historische opnames).

Het VCV en de Universiteit Gent hebben

meer bepaald over de ‘staat’ van mondelin-

ge historische bronnen in Vlaanderen

recent een rapport uitgebracht, waarin een

vrij somber beeld wordt geschetst van de

toestand van deze collecties.34 Er bevinden

zich veel belangwekkende collecties met

registraties over immaterieel erfgoed bij

erfgoedverenigingen en -instellingen en

bij particulieren. De openbare omroep VRT

beschikt wellicht over het meest uitgebrei-

de beeld- en geluidsarchief in Vlaanderen

en bezit een schat aan historisch relevante

opnames. Door de ontwikkeling van (inter-

actieve) digitale televisie worden deze col-

lecties wellicht interessant ‘exploitatiema-

teriaal’, ook naar aanleiding van de

verhoopte herwaardering van de rol van

de VRT als culturele instelling, die zorg

moet dragen voor haar erfgoedcollecties.

De digitalisering van audiovisuele registraties

en bronnen over immaterieel erfgoed

moet verlopen volgens de geldende

standaarden en technieken m.b.t. digitali-

sering van audiovisuele bronnen.

Sommige verouderde analoge (maar ook

digitale) formaten en dragers zijn

nauwelijks nog te consulteren en zijn zeer

kwetsbaar geworden (bv. diverse formaten

en vormen van video- en geluidscassettes,

geluids- en filmbanden, dia’s, ‘platen’ of

lp’s, floppydisks, optische schijven en cd-

roms,...).35 Een bijzondere uitdaging

bestaat erin de complexe praktijken onder

de noemer ‘immaterieel erfgoed’digitaal te

ontsluiten en te presenteren, en om de

immateriële bronnen in te bedden of te

‘nestelen’in hun interpretatieve context(en).

Dit vergt creatieve, technologische

oplossingen.

Prioriteiten 

Het digitaliseren van bronnen van immate-

rieel erfgoed is in Vlaanderen totnogtoe

nauwelijks aan de orde geweest. Het

Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw dat

zich als steunpunt op het terrein van

immaterieel erfgoed profileert, tracht in

haar werking deze problematiek te

belichten via publicaties en gerichte

onderzoeksprojecten i.s.m. andere part-

ners. Erfgoedspelers zoals de erfgoed-

cellen, sommige musea en archiefinstellin-

gen, maar ook lokale erfgoedverenigingen

starten bescheiden initiatieven op om het

immaterieel erfgoed digitaal in beeld te

brengen in verhalen- en beeldbanken. Men

kan dus hopen dat parallel met de

groeiende aandacht voor immaterieel

erfgoed ook de expertise groeit op het vlak

van ontsluiting, conservering en presentatie

met behulp van digitale media. Maar de

inspanningen en de middelen worden

versnipperd en de opgebouwde expertise

wordt onvoldoende gevaloriseerd. De

digitaliseringprojecten zijn veelal te klein-

schalig en kampen met een tekort aan

structurele financiële middelen. Het opzet-

ten van een grootschalig (landelijk) en

publiekssensibiliserend project rond

‘immaterieel e-erfgoed’ zou de nodige

expertise en exposure kunnen opleveren.

We hopen en verwachten dat er met de

ratificering van de UNESCO-conventie over

immaterieel erfgoed nieuwe impulsen

zullen komen voor het digitaliseren van

immaterieel-erfgoedbronnen in Vlaanderen.

Prioriteiten en noden zijn er genoeg (zie

kader p. 25).

Op internationaal niveau wordt gesteld dat

vooral kleinere erfgoedinstellingen een

grote achterstand hebben opgelopen in

het implementeren van digitale strategieën

en ICT en het tempo van de technologische

evolutie moeilijk kunnen volgen.36 Bijna

alle erfgoedorganisaties in Vlaanderen zijn

– internationaal gezien – eerder ‘klein’ en

beschikken maar over beperkte en meestal

projectgebonden ICT-budgetten. De nood

is dus hoog, vooral op het vlak van kennis-

opbouw en structurele investeringen, maar

de middelen zijn momenteel relatief

beperkt: in dit scenario neemt de technolo-

gische én de kenniskloof enkel toe. Toch

evolueren we op lange termijn naar een

Van immaterieel naar virtueel

Kwetsbare filmrolletjes (opnames van processies,
archief van der Linden, VCV).

Diverse verouderde geluidsdragers (inhoud
onbekend, archief van der Linden, VCV).

Videobanden en geluidscassettes
(diverse opnames, archief van der Linden, VCV).

Diverse digitale dragers.
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digitaal continuüm voor cultureel erfgoed37, gebaseerd op

seemless interconnectiviteit tussen verschillende databestanden

en multimediaplatformen en met garantie op toegang voor

iedereen. Dit kan utopisch lijken, want de weg is nog lang, het werk

is nooit af, de kosten zijn enorm en het resultaat is onzeker… Maar

zonder utopie kan er zich geen (beleids)visie ontwikkelen en

worden er geen effectieve (beleids)maatregelen getroffen om de

achterstand in te lopen, zeker voor immaterieel erfgoed. ■

DIGITAAL ERFGOED

1 Dr. Jeroen Walterus (1965) is onderzoeker en projectmanager bij het VCV.

Hij begeleidde een onderzoek over digitaal erfgoed in opdracht van de

Vlaamse minister van Cultuur: Beleidsvisies voor ‘digitaal erfgoed’ in

Vlaanderen (zie verder in de tekst).

Te downloaden op: www.wvc.vlaanderen.be/erfgoed en www.vcv.be.

2 We verwijzen hier naar Alvin TOFFLER, The Third Wave. Londen/New York,

Bantam Books, 1981, waarin hij stelt dat de economie en de maatschappij

in de tweede helft van de twintigste eeuw in een post-industriële fase zijn

gekomen, aangejaagd door de ontwikkeling van informatietechnologie.

3 Zie o.a.: http://aps.vlaanderen.be/statistiek/cijfers/stat_cijfers_media.htm#ict.

4 Zie o.a. het rapport Belgian Internet Mapping V van InSites op

www.insites-consulting.com.

5 Zie voor meer info: www.digitale-televisie.be.

Zie ook: www.vlaandereninteractief.be: een initiatief waarin Telenet,

Interkabel, VRT, VTM en VT4 samenwerken aan de televisie van de

toekomst in het proefproject ‘Vlaanderen Interactief’, met steun van de

Vlaamse overheid.

6 Zie o.a. op www.eflanders.be.

7 Zie (binnenkort) op www.cultuurweb.be (meer info op: www.cultuur-

net.be).

8 Zie: http://portal.unesco.org (onderdeel ‘e-heritage’).

9 Zie o.a.: Telematica Instituut, Inventarisatie infrastructuur digitaal erfgoed,

oktober 2002 (www.telin.nl)

10 Zie o.a. de reader bij de studiedag: Digitaliseren levend geheugen / dyna-

misch archief: cultureel potentieel van netwerken en de community. Gent,

IAK-IBK, november 2003 (samenstelling: Dirk De Wit, www.ibknet.be).

Zie ook: Marc JACOBS, Folklore in Cyberië in het Jaar Twee Kilo,Volkskundig

Bulletin, 26 (2000) 3, p.3-41.

11 Wat musea betreft, werd dit onlangs onderzocht: C. PAUWELS e.a., Hip en

hype, bits en bytes: het kunstmuseum, culturele aanbod- en participatie-

trends in een digitaal tijdperk. Gent, Re-creatief Vlaanderen, 2004.

12 Zie: www.inflandersfields.be (virtuele tour) (Museum In Flanders Fields).

13 Zie: www.hetvirtueleland.be (Centrum voor Agrarische Geschiedenis).

14 Zie: www.verhalenbankbrugge.be (Erfgoedcel Brugge).

15 Zie: www.huisvanalijn.be/taalkamer (Huis van Alijn).

16 Zie: www.digitaalverleden.nl (Vereniging voor documentaire informatie-

voorziening en het archiefwezen).

17 Zie: www.waag.org/verhalentafel (De Waag).

18 Zie: www.joodsmonument.nl (Stichting Joods Monument, p/a Intern.

Instituut voor Sociale Geschiedenis).

19 eCultuur: van i naar e. Den Haag, Raad voor Cultuur, juni 2003.

Zie ook: J. DE HAAN, F. HUYSMANS, E-cultuur, een empirische verkenning. Den

Haag, SCP, 2002.

20 Beleidsnota Cultuur 2004-2009 ingediend door de heer Bert Anciaux, Vlaams

minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel. Brussel, Vlaams Parlement, 25

oktober 2004 (Stuk 100 (2004-2005) – Nr. 1). Op: www.vlaanderen.be.

21 Zie: www.den.nl.

22 Zie: www.ibbt.be.

23 Zie: www.reproductiefonds.be.

24 De Delphi-methode is een kwalitatieve onderzoekstechniek waarbij een

aantal deskundigen tijdens opeenvolgende rondes wordt bevraagd,

waardoor een gestructureerde, virtuele discussie tussen de deelnemers

ontstaat. Deze bevraging gebeurt on line via het internet met behulp van

een door iForum en de VUB ontwikkelde Delphi ForumTM software

waarbij de deelnemers per ronde binnen een gestelde tijdsperiode

reageren op vragen/stellingen van de onderzoekers en op de feedback

van de andere deelnemers.

25 Dr. Dirk Kenis (iForum Consult) is een specialist in on line Delphi-

onderzoek.

26 Dirk KENIS en Jeroen WALTERUS, Beleidsvisies voor ‘digitaal erfgoed’ in

Vlaanderen – Eindverslag. Brussel, iForum/VCV, maart 2005.Te downloaden

op: www.wvc.vlaanderen.be/erfgoed en www.vcv.be.

27 Zie: www.dcc.ac.uk (Digital Curation Centre).

28 Zie: www.digitaleduurzaamheid.nl (Testbed digitale bewaring).

29 Zie: www.erpanet.org.

30 Zie o.a. de website van het ‘InterPARES project’: www.interpares.org.

31 Zie bv. bij Toerisme Vlaanderen: de ‘Weekendjes erfgoed’.

Op: www.toerismevlaanderen.be.

32 Zie referenties op de site mondelinge geschiedenis van het VCV:

www.mondelingegeschiedenis.be.

33 Zie diverse databanken en projecten op de site van het Meertens

Instituut (NL): www.meertens.knaw.nl.

Zie ook de Vlaamse Volksverhalenbank: www.volksverhalenbank.be.

Zie verder voor diverse referenties in de weblinkwijzer van het VCV:

www.vcv.be (onderdeel weblinks).

34 Zie: Roel VANDE WINKEL, Mondelinge historische bronnen in Vlaanderen,

Mores 6 (2005) 1, p.9-14. Het rapport van dit onderzoek kan worden

aangevraagd bij het VCV (info@vcv.be).

35 Interessant werk wordt hier geleverd door o.a. het (c-)David project van

het Stadsarchief Antwerpen  (www.cdavid.be) en door het project PAC-

KED: www.packed.be (videoconservering).

36 The Future Digital Heritage Space: an Expedition Report, DigiCult

‘Thematic Issue’ (december 2004) 7.

Op: www.cordis.lu/ist/directorate_e/digicult.

37 Zie ook rapport conferentie: Towards a Continuum of Digital Heritage, op:

www.digitaliseringerfgoed.nl.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


