
Tot de eerste resultaten van het project behoren
archiveringsoplossingen voor het kiezersregister, het
bevolkingsregister, e-mails en websites. Het stadsar-
chief Antwerpen zette deze oplossingen al in de prak-
tijk om. De praktijkervaringen worden in richtlijnen
vertaald en gebundeld in de reeks Digitale ArchiVering:
rIchtlijn & aDvies. In deze aanvulling op de tussentijdse
rapporten zijn inmiddels verschenen:
Off line bewaring van e-mails
CD’s voor het archief
Mappenstructuur en bestandsnamen voor digitale
archiefdocumenten
Standaarden voor bestandsformaten 
Websitebeheer voor archivering
Duurzame magnetische dragers
Checklist voor IT-verantwoordelijken

Voor de archivering van e-mails werd een document-
model en een aangepast e-mailsjabloon ontwikkeld.
De DTD, het XML-Schema en het OFT-bestand met
het sjabloon zijn beschikbaar op de DAVIDwebsite.

Alle publicaties van het DAVID-project zijn beschik-
baar op de website. Je vindt de DAVID-website op het
webadres: http://www.antwerpen.be/david 

DAVID is bereikbaar op volgend adres:
Stadsarchief Antwerpen 
Venusstraat 11, 2000 Antwerpen
E-mail: david@stad.antwerpen.be 
Tel. + 32 3 206 94 11

DAVID is een project dat wordt gerealiseerd door het
Stadsarchief Antwerpen en het Interdisciplinair Cen-
trum voor Recht en Informatica van de KU Leuven,
met financiële steun van het Max Wildiersfonds (Fonds
voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen).
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Het onderzoeksproject DAVID probeert in Vlaande-
ren een antwoord te formuleren op de vraag hoe digi-
tale documenten op een duurzame en betrouwbare
wijze binnen hun context best worden gearchiveerd.

De juridische vragen die bij de rechtsgeldigheid om de
hoek komen kijken, zijn onder andere: Is digitale archi-
vering toegestaan? Welke maatregelen zijn nodig om
de echtheid en de juistheid van digitale informatie te
bewijzen? Vanuit archiveringsperspectief wordt onder-
zocht hoe het digitale duurzaamheidsprobleem kan
worden overwonnen en hoe de documenten in sa-
menhang met hun context worden bewaard.

Het onderzoek wordt zoveel mogelijk aan de praktijk
getoetst. De digitale archiefdocumenten van de
Antwerpse stedelijke administratie vormen de prakti-
sche casussen van het project. Bijzondere aandacht
gaat uit naar de archivering van digitale documenten
die het resultaat zijn van nieuwe technologieën zoals
e-mails en websites.Vanuit deze praktijkgerichte aan-
pak probeert DAVID ook een bijdrage te leveren op
internationaal vlak. Dit gebeurt door overleg met bui-
tenlandse instellingen en medewerking aan Inter-
PARES.

DIGITAAL ARCHIVEREN? DOELSTELLINGEN DAVID DAVID PUBLICATIES

Informatie is bij onze administraties steeds meer in
digitale vorm aanwezig.Veel digitale documenten heb-
ben archiefwaarde en komen voor bewaring op lange
termijn in aanmerking. Deze documenten worden bij
voorkeur digitaal gearchiveerd. Iedereen is daarvan
overtuigd, maar hoe dit in de praktijk het best wordt
georganiseerd, is nog steeds niet helemaal duidelijk.

De technologische omgeving voor de creatie en het
gebruik van digitale documenten veroudert. De
levensduur van digitale archiefdocumenten is meestal
langer dan die van de computerapparatuur- en pro-
grammatuur. Digitale archiefdocumenten moeten met
andere woorden met toekomstige technologieën toe-
gankelijk zijn.

Maar er is niet alleen het probleem van de digitale
duurzaamheid waarmee archivarissen en document-
beheerders worstelen. Digitale archiefdocumenten
dienen eveneens op een betrouwbare wijze binnen
hun context gearchiveerd te worden. De scheiding
tussen een archiefobject en zijn context is typisch
voor digitale documenten zodat ook voor dit nieuw
probleem een oplossing nodig is. Zonder de context
van documenten ontbreekt een belangrijk component
van archiefbescheiden en is geen selectie of interpre-
tatie mogelijk. Betrouwbaarheid is vereist vanwege de
rechtsgeldigheid en hun toekomstig gebruik.

Het DAVID-project plant tegen eind 2003 een vade-
mecum met concrete en praktische richtlijnen voor
de archivering van digitale archiefdocumenten.

Op basis van de eerste onderzoeksresultaten worden
tussentijdse rapporten uitgebracht. Volgende rappor-
ten zijn inmiddels al gepubliceerd:
De noden van de Vlaamse instellingen en archiefdien-
sten.
Digitale archivering van het kiesregister
Digitale archivering: een (juridische) stand van zaken
Het digitale archiveringssysteem
Archiveren van e-mail.
Wat archiveren en hoe: op zoek naar de rol van PKI
voor digitale archieven
Archiveren van websites

In de loop van het project wordt ook onderzoek ver-
richt naar het gebruik van geschikte gegevensdragers
en bestandsformaten bij de archivering van digitale
documenten. De resultaten werden opgenomen in af-
zonderlijke publicaties:
CD’s voor het archief
Magnetische dragers voor het archief
Standaarden voor digitale archiefdocumenten
<XML/> en digitaal archiveren.


