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Voorwoord

Archeologische voorwerpen zijn materiële getuigenissen uit een
ver of recent verleden.
In Vlaanderen zijn veel archeologische sites en opgravingen.
Alle opgegraven objecten worden opgeborgen in musea, bij
archeologische diensten en bij wetenschappelijke instellingen.
Daar worden de individuele objecten of bulkcoilecties in principe
geregistreerd en wetenschappelijk onderzocht.
Maar in de praktijk is het vaak lastig om de registratie zorg-
vuldig ter hand te nemen. Iedere instelling maakt zelf een selectie
van welke gegevens worden vastgelegd en maakt ook geregeld
een eigen geautomatiseerd bestand. Een (te) grote variëteit is
hiervan het gevolg.

In 2001 is in opdracht van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, afdeling Beeldende Kunst en Musea, een onder-
zoek uitgevoerd naar een instrument voor een betere registratie
van archeologische collecties. Doel was standaarden te formu-
leren voor de (geautomatiseerde) registratie van archeologische
collecties. Het onderzoek werd toegewezen aan het provinciaal
Gallo-Romeins Museum Tongeren, dat de praktische realisatie
uitbesteedde aan Elke wesemael en petra Driesen, twee onderzoe-
kers, verbonden aan het archeologisch projectbureau AR2N bvba
Het eindrapport is het resultaat van een intense wisselwerking
tussen de onderzoekers, de coordinators en een stuurgroep die
bestond uit vertegenwoordigers van de Vlaamse museale en
archeologische wereld: de Vlaamse Gemeenschap, het Instituut
voor het Archeologisch PatrimoniLtm, verschillende musea,
universiteiten, provincies, steden en gemeenten.

Het eindrapport van dit onderzoek ligt hier voor u. Er zijn drie
standaarden ontwikkeld voor registratie: de Minimale Standaard,
de Aanvullende Standaard en de IJitgebreide Standaard.
De Minimale Standaard bevat het absolute minimum van te
registreren velden om een archeologisch object of een groep
van archeologische objecten in het registratiesysteem van
een museum op te nemen. De Aanvullende Standaard bestaat
uit meer velden en wordt voor de prakti¡k aangeraden.
De uitgebreide standaard ten slotte geeft weer wat het maximum
aan velden is dat wenselijk is voor de registratie van archeologi-
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sche objecten in een museale databank. Deze drie standaarden

zijn zowel bruikbaar bij de registratie van afzonderliike obiecten

(objectregistratie) ats bii de registratie van deelcollecties (bulk-

registratie).
Bij het formuleren van de standaarden werd rekening gehouden

met de bestaande internationale ríchtliinen en velddefinities voor

archeologische voorwerpen en studíecollecties'
ook de geautomatiseerde collectieregistratieprogramma's ziin
niet uit het oog verloren.
De standaarden moeten daarin ímmers gei'mplementeerd kunnen

worden.
Ik hoop dat alle instellingen in Vlaanderen die archeologische

objecten beheren met deze drie standaarden de gegevens over

hun objecten op de iuiste wijze kunnen vastleøgen'

Jan Verlinden
Afdelingshoofd
Afdelinø Beeldende Kunst en Musea
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Ter inleiding

'Archeologie is geen kwestie van het vaststellen van feiten maar van het maken vøn interpretaties. Iedere

generatie zal zich, gewapend met nieuwe inzichten en technieken, op nieuwe denkpistes begeven. De

kwaliteit van deze interpretaties zal echter afhankeliik zijn van de kwaliteit van het werk dat nu wordt

verricht om gegevens te bewaren. Musea moeten zich uitrusten om zowel in de langetermijnnoden als in

deze van de huidige qeneraties te kunnen voorzien''

Dr. Ian Longworth, British Museum, l99l

De archeologische artefacten in onze Vlaamse musea en instellingen vormen een waardevolle en onver-

vangbare bron van informatie over ons verleden. Op een primair niveau geven ze inzicht in historische

technieken en materialen. Hoe meer informatie over een artefact of groep artefacten wordt geregis-

treerd, hoe uitgebreider de kennis die uit het onderzoek ervan kan voortvloeien. Het is dan ook belang-

rijk om in de eerste plaats de artefacten zefi zo goed mogelijk te conserveren en in de tweede plaats de

band van het object of de groep objecten met de archeologische context en de vindplaats zo goed moge-

lijk te bewaren.

Het onderzoek dat in 1998 werd gevoerd naar de toestand van de archeologische collecties in de

Vlaamse musea en instellingen, wees uit dat er een groot probleem rees wat de registratie betreft. De

enquête bracht een grote achterstand aan het licht en stelde vast dat de ClDOC-richtlijnen maar op

beperkte schaal werden nagevolgd. Als oorzaken werd het tekort aan personeel en middelen naar voren

geschoven, maar ook de specifieke aard en de kwantiteit van het archeologisch materiaal. Dat zorgt in

vele gevallen voor een constante en vaak aanzienlijke aangroei van de museumreserve.

In de onderzoeksopdracht waarvan deze publicatie de neerslag is, zijn we ingegaan op twee aspecten

van de problematiek rond de museale registratie van archeologische artefacten.

Ten eerste is het op dit moment onmogelijk een overzicht te krijgen van de archeologische collecties in

de Vlaamse musea en instellingen. Voor er aan zo'n algemeen beeld kan worden gedacht, moet de

aandacht eerst gaan naar een snelle, beperkte registratie - in een geautomatiseerd systeem - van de

volledige collecties. Met deze publicatie hopen we hiervoor een praktische handleiding te bieden. De

Minimale en Aanvullende Standaarden zijn werkinstrumenten 'voor dagelijks gebruik' bij het registreren

van archeologische collecties. In ons opzet hielden we rekening met de nood aan een opsplitsing tussen

museumstukken die bruikbaar zijn voor presentatie in tentoonstelling of in studiecollecties, en de

massa van het materiaal dat bestaat uit grote hoeveelheden archeologische artefacten, vooral aardewerk.

Die liggen opgeslagen in de museumreserves en hebben een hoofdzakelijk wetenschappelijke waarde.

Objectregistratie benaderden we anders dan bulkregistratie. Dat moet, mede dankzij de aangereikte

standaarden, een snelle registratie van grote hoeveelheden materiaal mogelijk maken;

Een tweede aspect dat uit het onderzoek van 1998 naar voren kwam, was de nood aan uniformiteit van

de voor de registratie gebruikte velden, veldnamen en hun invulling. Dit geldt zowel binnen de indivi-

duele musea en instellingen als tussen de musea en instellingen, en vervolgens ook tussen de museale



instellingen en de archeologische wereld. Met de Uitgebreide Standaard werd alvast aan de nood aan

uniforme velden en veldnamen tegemoetgekomen. Maar er blijft in dit verband een dringende vraag
bestaan naar Nederlandstalige thesauri, zowel voor de musea als voor de archeologische wereld.

Bij ons onderzoek werden we bijgestaan door tal van musea en instellingen in binnen- en buitenland,
waar we overal enthousiast werden ontvangen. Het is dan ook niet mogelijk alle namen te noemen van
de mensen die voor ons project tijd hebben vrijgemaakt. Graag danken we hier iedereen die ons te
woord stond in de volgende musea en instellingen: het Provinciaal Archeologisch Museum locatie
Ename, het Archeologisch Museum Brugge, het Provinciaal Archeologisch Museum locatie Velzeke, het
Museum Kempenland in Lommel, het Stedelijk Museum Oud-Hospitaal in Aalst, het Instituut voor het
Archeologisch Patrimonium in Zellik en in Tongeren, de afdeling Nationale Archeologie van de U.C. de

Louvain La Neuve, het Museum of London, het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden en het Koninklijk
Penningkabinet in dezelfde stad.

Verder willen we ook iedereen danken die heeft bijgedragen tot het welslagen van onze opdracht, met
name de coördinators van het project, Guido Creemers en Stijn Bielen, en de leden van de stuurgroep:
Luc Bauters, Petra Boekstal, Gerdie Borghuis, Kurt Braeckman, Natalie Cleeren, Koen De Groote, Isabelle
De Jaegere, Hubert De Witte, Bart Jacobs, Marc Lodewijckx, Erwin Meylemans, Patrick Monsieur, Lieve
Opsteyn, Reinoud Van Acker (met dank voor het verbeterwerk), Veronique Vandekerchove, Marie-Claire
Van der Donckt en Mieke Van Doorselaer. Een bijzonder woord van dank gaat naar Robin Symonds en

John Sheperd, die ons ontvingen in Londen.

Tal van mensen stonden ons bij in de'dagelijkse realisatie'van dit project. Een speciaal woord van dank
hiervoor richten we aan Guido Creemers, Stijn Bielen, Gudrun Hensen, Natasja De Winter, Alain
Vanderhoeven, Emmanuel Berinyuy en Jeroen Vandenbussche, voor de niet aflatende steun en het goede

gezelschap.

Elke Wesemael en Petra Driesen
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S¡tuering van het project

In I998 werd in opdracht van de afdeling Beeldende Kunst en Musea van het Ministerie van de

Vlaamse Gemeenschap een status quaestionis gemaakt van het beheer, de conservatie en de

restauratie van archeologische collecties in Vlaamse musea. Onderzoeker en auteur van het eind-

rapport was Patrick Monsieur (vzw PAMZOV), die werd bijgestaan door coördinators en een uitge-

breide stuurgroep. De aanleiding voor dit onderzoek was het vermoeden dat het niet bijster goed

gesteld was met het beheer en het behoud van deze collecties. Daarnaast was er ook de bekom-

mernis van zowel de Afdeling als tal van archeologen en museummedewerkers om in Vlaanderen

een professioneel collectiebeheer op te starten, een primaire vereiste om binnen het museumde-

creet door de Vlaamse regering als museum erkend te worden en te blijvenÌ.

De onderzoeksresultaten2 schetsen geen rooskleurig beeld. Zowel op het vlak van conservatie als

van registratie blijkt de achterstand enorm en zelfs haast dramatisch. Zo toonde het onderzoek

aan dat in slechts een beperkt aantal musea de archeologische collecties volledig geregistreerd

zijn; de CIDOC-richtlijnen worden slechts gedeeltelijk gevolgd; beeldmateriaal wordt niet syste-

matisch opgenomen; bovendien zijn de velden van de gebruikte inventarisfiches van zeer uiteen-

lopende aard. De achterstand is hoofdzakelijk te wijten aan het gebrek aan personeel en middelen

waar veel musea mee te kampen hebben, en houdt uiteraard ook verband met de voortdurende

aangroei van de archeologische collecties.

De stuurgroep die dit project begeleidde, zag in dat haar taak met het beëindigen van het project

niet was afgelopen. Daarom werd nog in I999, onder impuls van het'samenwerkingsverband
PAMZOV-Ename'3, samen met een aantal Vlaamse musea en archeologische instellingen, de stuur-
groep omgevormd tot een denkgroep. Die heeft zich toegelegd op de registratieproblematiek van

de archeologische collecties. Al snel werd duidelijk dat het opstellen van een of meer standaarden

voor het registreren van archeologische collecties een absolute noodzaak was, wilde men komen

tot een efficiënt collectiebeheer, zowel op museaal als op beleidsniveau.

r ln het Vlaamse Museumdecreet van 20 december 1996 en het Besluit tot Uitvoering van 17 juli 1997 wordt gesteld dat een museum, om

te voldoen aan de erkenningsvoorwaarden, ten minste moet beschikken over een beschrijving van de oorsprong, de samenstelling en de

toestand van de collectie, evenals van de act¡viteiten en de prioriteiten op het vlak van behoud en beheer. De objectomgeving moet

tevens geklimatiseerd zijn.
2 MONSIEUR p., Archeologische collect¡¿s (Beheer, conservatie, en restaurat¡e van museale collecties, 2. Onderzoeksproject in opdracht van

de Vlaamse Gemeenschap), Brussel, 1999.
3 Ondertussen respectievelijk het Provinciaal Archeologisch Museum, locatie Velzeke, en het Provinciaal Archeologisch Museum, locatie

Ename.



Midden 2000 schreef de afdeling Beeldende Kunst en Musea daarom opnieuw een project uit, met als
doel twee standaarden te formuleren voor de (geautomatiseerde) registratie van archeologische collec-
ties in Vlaamse musea. Dit project ging op I5 januari 200I van start en resulteerde in dit werkdocu-
ment.

Zoals hierboven al bleek, maakten zowel het onderzoeksproject van Patrick Monsieur als de activiteiten
van de denkgroep niet alleen duidelijk dat er een enorme achterstand bestaat in de registratie van
archeologische collecties, maar ook dat uniformiteit bij de te registreren gegevens ver te zoeken is.
De Vlaamse musea en de archeologische instellingen hanteren voor de registratie van hun archeologi-
sche collecties - voorzover er al met een systematische registratie gestart is - verschillende criteria
voor de vast te leggen gegevens. Maar ook binnen de museumwereld zelf heerst er een grote diversiteit
in de gegevens die men registreert. Musea die een nauwe band hebben met de archeologische wereld -
doordat ze verbonden zijn aan een archeologische instelling, aan opgravingen doen of over een zuiver
archeologische collectie beschikken - stellen andere eisen bij het registreren dan musea die eerder los
staan van de archeologische wereld. Bovendien is de klemtoonbij objectregistratie anders danbij bulk-
registratie.

De problematiek

Doelstellinq
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Doel van dit onderzoeksproject was het opstellen van twee standaarden om de archeologische voor-
werpen en studiecollecties in de Vlaamse musea op een uniforme wijze te kunnen registreren. Dat de

nadruk ligt op de museale context, mag geen verbazing wekken: het project kadert in het Vlaamse muse-
umbeleid. Dit neemt niet weg dat we er ook naar gestreefd hebben om de link met de archeologische
wereld te behouden. Archeologische voorwerpen - of die nu tot een museale of een wetenschappelijke
collectie behoren - krijgen hun waarde immers van de specifieke archeologische context waar ze
oorspronkelijk deel van uitmaakten, en van de verbanden die kunnen worden gelegd met gelijksoortig
materiaal. Daarnaast was er het besef dat, als men ooit de totaliteit van het archeologisch erfgoed wil
bekijken, niet alleen de musea maar ook de wetenschappelijke instellingen zich in de standaard horen te
vinden.
Bij het formuleren van die standaarden moest we tevens rekening houden met de bestaande internatio-
nale richtlijnen en velddefinities voor archeologische voorwerpen en studiecollecties. Ook de geautoma-
tiseerde collectieregistratieprogramma's mochten we niet uit het oog verliezen. De standaarden moesten
daar immers in geimplementeerd kunnen worden.

De uitwerking van de registratiestandaard diende op twee niveaus te gebeuren: naast een minimale stan-
daard, die bruikbaar is bij snelregistratie, moest er ook een aanzet tot een maximale standaard komen.
Die zou een overzicht geven van alle gegevens die vanuit museaal, archeologisch en wetenschappelijk
standpunt over een object of een groep objecten geregistreerd kunnen worden.
In de loop van het project bleek het formuleren van een dergelijke aanzet echter niet wenselijk.
Archeologisch onderzoek levert namelijk zeer gedetailleerde en specifieke informatie op over het object
of de groep objecten. Dat zou een belasting vormen voor een museale databank, wat nadelig is voor een
efficiënte werking ervan. De formulering van de Uitgebreide Standaard (2.4) bood een oplossing. Die
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biedt namelijk een overzicht van alle velden die mogelijk voor een archeologisch object in een museale

context kunnen worden ingevuld.
Tevens werd ervoor geopteerd om drie in plaats van twee standaarden op te stellen. De reden hiervoor
was dat de Minimale Standaard (2.2) als te beperkt werd beschouwd om objecten of groepen objecten op

een archeologisch verantwoorde wijze te registreren. De'oplossing'bestond in het opstellen van een

derde standaard, de Aanvullende Standaard (2.3). Die bestaat uit de Minimale Standaard aangevuld met

die velden die archeologen noodzakelijkvinden om wat meer achtergrondinformatie over het object te

kunnen vinden. De toevoeging van deze standaard zorgde ook voor een vlottere overgang tussen de

Minimale en de Uitgebreide Standaard.

Methode

4,I Coördínatie en stuurgroep

De opdracht voor het onderzoeksproject'Registratie Archeologie', dat kadert binnen het Vlaamse muse-

umbeleid, werd uitgeschreven door de afdeling Beeldende Kunst en Musea van het Ministerie van de

Vlaamse Gemeenschap Het project werd toegewezen aan het Provinciaal Gallo-Romeins Museum in
Tongeren, dat de praktische realisatie uitbesteedde aan Elke Wesemael en Petra Driesen, twee onderzoe-

kers van het archeologisch projectbureau ARON bvba. Beiden zijn, door de verschillende registratiepro-
jecten die ze in opdracht van het Tongerse museum hebben uitgevoerd, vertrouwd met de registratie
van archeologische voorwerpen en collecties in een museale context. Guido Creemers en Stijn Bielen,

respectievelijk wetenschappelijk diensthoofd en depotbeheerder van het museum, stonden in voor de

coördinatie van en de controle op de opdracht.

Bij de start van het project werd de denkgroep'Archeologische Registratie'omgevormd tot een stuur-
groep. Daarin hadden vertegenwoordigers zitting van de Vlaamse museale en archeologische wereld op

de verschillende niveaus: de Vlaamse Gemeenschap, het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium,
de musea, universiteiten, provincies, steden en gemeenten. De stuurgroep had geen controlerende
functie, maar was eerder een richtinggevend en begeleidend orgaan. Tijdens de vergaderingen van de

stuurgroep reikten de leden uit eigen ervaring adviezen en oplossingen aan en wezen ze op specifieke

aandachtspunten. Het huidige rapport is dan ook het resultaat van een intense wisselwerking tussen de

onderzoekers, de coördinators en de stuurgroep, waarbij pittige discussies niet uit de weg werden
gegaan.

4. 2 Voorbereidend onderzoek

Als voorbereiding op het opstellen van de standaarden werd een uitgebreid literatuur- en interneton-
derzoek uitgevoerd. Voor het literatuuronderzoek werd hoofdzakelijk een beroep gedaan op de publi-
caties uit het documentatiecentrum van het Provinciaal Gallo-Romeins museum in Tongeren en op de

bibliotheken van de Vlaamse Gemeenschap en van de K.U.Leuven. Ook de inventarisfiches die Patrick
Monsieur in zijn bezit had en die gemaakt zijn naar aanleiding van het project in de reeks'Beheer,
conservatie, en restauratie van museale collecties', werden doorgenomen.
Het doel van dit voorbereidend onderzoek was tweeledig: enerzijds diende het om een beter inzicht te
krijgen in de verscheidenheid aan en de structuur van de reeds bestaande internationale archeologi-
sche en/of museale richtlijnen en standaarden, anderzijds wilden we een idee krijgen welke gegevens

onontbeerlijk zijn voor een goede registratie en welke eerder als optioneel beschouwd kunnen
worden.



4.3 Werkbezoeken

In de loop van het project bezochten we tien musea en instellingena. Deze werkbezoeken hadden als
doel de bevindingen van het voorbereidend onderzoek aan de praktijk te toetsen. Zo gingen we na welke
gegevens men wenselijk acht om over een archeologisch object of een studiecollectie te registreren,
voor welk registratiesysteem er geopteerd werd en in hoeverre deze gegevens in het aanwezige registra-
tiesysteem geTmplementeerd kunnen worden.

De selectie van de te bezoeken musea en instellingen gebeurde in overleg met de stuurgroep.
Voornaamste criterium was de expertise op het gebied van collectieregistratie. Daarnaast moest het
geheel van de afgelegde bezoeken representatief zijn voor de verscheidenheid aan bewaarplaatsen en
collecties: grote en kleine musea of instellingen, al dan niet verbonden aan archeologische instellingen;
puur archeologische en gemengde collecties...

De bezochte musea en instellingen bleken voor het registreren van hun archeologische collecties een
beroep te doen op een geautomatiseerde databanks, al dan niet gekoppeld aan een handmatige data-
bank. Men kan grosso modo twee 'soorten'geautomatiseerde databanken onderscheiden: de commer-
ciële en de zelfgeschreven programma's6. De keuze wordt bepaald door de context waarbinnen de geau-
tomatiseerde databanken worden aangewend:
- als een geautomatiseerde databank een rol speelt binnen het beheer van de collecties, wordt een
beroep gedaan op een van de vele commerciële collectiemanagementprogramma's die op de markt
verkrijgbaar zijn.Deze programma's, die bij correct gebruik de informatie en de toepassingen voor een
flexibel collectiebeheer leveren, hebben als nadeel dat de mogelijkheid om archeologisch relevante
informatie in te voeren eerder beperkt tot zelfs onbestaande is;

- het is dan ook niet verwonderlijk dat, als men in een wetenschappelijk onderzoek een beroep doet op
een geautomatiseerde databank, de voorkeur gaat naar een zelfgeschreven programma. De resultaten
van het archeologisch of wetenschappelijk onderzoek die in deze programma's worden ingevoerd, zijn
echter zo specifiek en gedetailleerd dat ze ons inziens niet thuishoren in een museale, op objectbeheer
gerichte, databank.

Dankzij deze werkbezoeken werd ons duidelijk dat informatie uit archeologisch onderzoek slechts tot
op zekere hoogte in een museale databank geïntegreerd kan worden.

a De bezochte musea en instellingen z¡jn:
het Provinciaal Archeologisch Museum, locatie Ename;

- het Archeologisch Museum, Brugge;
- het Prov¡nciaal Arcbeologisch Museum, locatie Velzeke;

het Museum Kempenland, Lommel;
- het Stedelijk Museum 'Oud-Hospitaal', Aalst;
- het lnstituut voor het Archeologisch Patrimonium, Zellik;
- de afdeling Nationale Archeologie, U.C. Louva¡n La Neuve;
- het Museum of London:
'het Rijksmuseum voor Oudheden, Leiden;
- het Koninklijk Penningkab¡net, Leiden.

Van een werkbezoek aan de Rijksdienst voor het Oudheidkund¡g Bodemonderzoek en ADLIB Information Systems werd na u¡tgebreide schriftelijke
correspondentie afgezien. Een bezoek aan het Römisch-Germanisches zentralmuseum in Mainz was binnen het bestek van dit onderzoek niet
mogelijk. Een gepland bezoek aan het Stedelijk Museum te Lokeren bleek in de loop van het project nier relevant te zijn

5 Op het gebru¡k van een geautomatiseerd registratjesysteem in een museaÌe context wordt dieper ingegaan in 3.3.
6 Zie tevens 3 4.
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lnleiding

In dit tweede hoofdstuk stellen we drie standaarden voor:
- de Minimale Standaard geeft het absolute minimum aan te registreren velden weer om archeolo-

gische objecten in het registratiesysteem van een museum op te nemen;

- de Aanvullende Standaard bevat meer velden en is de door ons geadviseerde standaard;

- de Uitgebreide Standaard geeft weer wat het maximum aan velden is, wenselijk voor archeologi-

sche objecten in een museale databank. De velden die in deze laatste standaard worden aange-

bracht, kunnen volgens de eigen noden worden opgenomen in de databank, ter aanvulling van

de eerste en de tweede standaard.

Om het overzicht van de in totaal I41 in de Uitgebreide Standaard gebruikte veldnamen te

behouden zijn ze verdeeld over zeven thematische groepen; waar nodig worden die op hun beurt

onderverdeeld in een aantal subgroepen.
In 2.5 maakt een overzicht duidelijk hoe de drie standaarden zich tot elkaar verhouden. De

Minimale standaard bestaat uit dertien velden die verdeeld zijn over de groepen Objectbeheer,

Kenmerken, Vondstinformatie en Datering. De Aanvullende Standaard bestaat uit drieëntwintig
velden die zich in alle zeven onderstaande groepen bevinden.

De zeven thematische groepen zijn:

r. OBJECTBEHEER
In deze groep worden alle velden samengebracht die te maken hebben met objectmanagement,

zowel fysisch in de instelling als in het registratiesysteem. Zo wordt een aantal museale gegevens

verzameld die informatie geven over om welk object of welke groep objecten het gaat, waar het

zich bevindt en wat de bewegingen van het object of de groep objecten in het verleden zijn
geweest. Er zijn drie subgroepen:
- de eerste subgroep, Ioerurrrrcnrre, bevat alle kerngegevens om het object of de groep objecten snel

op te zoeken of te identificeren;
- de tweede subgroep, SrnxopLners Inronvnrre, verzamelt alle velden die te maken hebben met de

plaats waar de objecten fysisch aanwezig zijn. Verder zijn hier enkele velden opgenomen die

informatie bieden over het hanteren, verpakken en tentoonstellen van het object of de groep

objecten;
- de derde subgroep, Venw¡nvrnc / Arsrorrwc, geeft een overzicht van alle gegevens die te maken

hebben met de geschiedenis van het beheer van het object of de groep objecten, vanaf de

verwerving tot en met de gegevens over eventuele afstoting.
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2. KENMERKEN
De groep Kr¡nreRrEru verzamelt alle informatie over de uiterlijke kenmerken van de objecten. Ook hier
onderscheiden we drie subgroepen:
- in de subgroep FvstscHr KeruuEnreru worden de uiterlijke kenmerken, de afmetingen en een aantal van het
uitzicht van de objecten af te leiden eigenschappen (gebruikssporen, functie ) geregistreerd;

- een tweede subgroep, TrcHrurscHe Krrunrnrcu, behandelt alle gegevens die te maken hebben met de vervaar
diging van het object of de groep objecten, en de daar direct van af te leiden vaststellingen;

- de subgroep Drconnrrr / Inscnrrlr brengt alle gegevens samen die te maken hebben met de decoratie
enlof de inscriptie op het object of de groep objecten.

3. VONDSTINFORMATTE
In deze groep wordt alle informatie verzameld die het object of de groep objecten verbindt met zijn of
hun archeologische achtergrond.

4. DATERING
In deze groep worden alle velden verzameld die te maken hebben met de ouderdom en de datering van
het object of de groep objecten.

5. CONDITIE
In deze groep wordt een groot aantal gegevens verzameld die het mogelijk maken cle bewaringstoestand
van een object of een groep objecten te volgen, van een eerste registratie van de compleetheid en de
conditie van de objecten, tot de behandeling en conservatie. Ook over de tentoonstellingswaarde van
een stuk is hier informatie terug te vinden.

6. ASSOCIATIE / REFERENTIE
Deze groep brengt twee subgroepen samen die belangrijk zijn voor de situering van een object of een
groep objecten in een ruimer kader:
- in de subgroep Assocrnrrr kunnen verbanden worden gelegd met een aantal gegevens die ooit, recht-

streeks of onrechtstreeks, met het object of de groep objecten te maken hebben gehad (enkele voor-
beelden: een geassocieerd(e) activiteit, kenmerk, concept, cultuur, datum, gebeurtenis, organisatie,
volk, persoon, plaats, object...);

- in de subgroep Rr¡¡ReurE worden directe verbanden weergegeven tussen het object of de groep objecten
en de informatie in de museumarchieven of bibliotheek. Dit gebeurt door middel van een aanduiding
van de referentiesoort en een bijbehorende code of omschrijving (voorbeelden: audit nummer, condi-
tierapport, behandelingsrapport, conserveringsrapport, reproductienummer, restauratieverslag, verze-
keringspolis, gebruikte literatuur, publicatie, catalogusnummer, nr. verlies- of schadedossier, tentoon-
stellingsnummer, oud nummer, ander nummer, vergelijkbaar object, gerelateerd object,
opgravi ngscode...).
Beide subgroepen zijn van een veld 'opmerkingen'voorzien om zo nodig meer informatie te kunnen
opnemen.

7. REGISTRATIEBEHEER
Deze laatste groep bevat de velden die ervoor zorgen dat men een overzicht behoudt van de geschie-
denis en de status van het record. Deze gegevens hebben niet rechtstreeks te maken met het object
of de groep objecten. Ze zijn bedoeld om het registratieplan van de instelling te kunnen volgen en
controleren. Aangezien hier bijvoorbeeld ook een veld Type Recono voorzien is, waarin een onderscheid
gemaakt kan worden tussen object- en bulkregistratie, zal deze groep ook als zoekinstrument belangrijk
zrJn.

1. 7 Objectregistrøtie - Bulkregistratie

De drie standaarden zijn bij de registratie van zowel afzonderlijke objecten (objectregistratie) als bulk-
groepen (bulkregistratie) te gebruiken. Men spreekt van objectregistratie wanneer één object met één
inventarisnummer in één record wordt geregistreerd. Bij objectregistratie heeft ieder artefact dus een
eigen en uniek inventarisnummer.

r5
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Bij cle registratie van archeologische objecten krijgt men dikwijls te maken met dozen die zijn gevuld

met artefacten, al dan niet van hetzelfde soort materiaal. In de praktijk bestaan deze bulkcollecties

meestal uit groepen schervenmateriaal of silex, waarvan de 'leden' niet over afzonderlijke inventaris-

nummers beschikken. Er kan in dat geval aan een groep objecten één inventarisnummer worden toege

wezen, waarna de groep in één record wordt geregisteerd. Dit noemt men bulkregistratie.

Meestal beschikken groepen archeologisch materiaal (bulkcollecties) reeds over een uniek nummer dat

hun door de archeologen werd toegewezen: het contextnummer (waaraan eventueel ook een vondstnum

mer werd toegevoegd). Dit contextnummer kan als inventarisnummer dienstdoen. Toch willen we erop

wijzen dat onze voorkeur gaat, voorzover dat mogelijk is, naar het opnieuw nummeren van de bulkcol-

lecties, met een nummer dat past in het nummeringsysteem van het museum, zowel om verwarring te

voorkomen als om de continulteit en duidelijkheid van het systeem te waarborgen'

7, 2 Thes øuri en ø estandaardí seerde beschríiving en

Tijdens het opstellen van de standaarden rezen enkele structurele problemen:
- het eerste en - voor het gebruik van deze standaarden in een geautomatiseerd systeem - belangrijkste

probleem is het ontbreken van een Nederlandstalige archeologische thesaurus. Anders gezegd: een lijst
van termen en namen waardoor iedereen die gebruik maakt van de in de thesaurus vastgelegde termen,

over hetzelfde spreekt en het op dezelfde wiize noteert.

ln geautomatiseerde databanken is het gebruik van thesauri in feite noodzakelijk. Het is in de eerste

plaats nodig om efficiënt te kunnen zoeken. Men kan onmogelijk alle voorwerpen van een bepaalde pe-

riode uit een databank filteren als er verschillende ideeën over het indelen in perioden gangbaar zijn.

Hetzelfde geldt voor de vele velden die gebruikmaken van een zoekvak, waar met behulp van een schuif

balk de juiste invulling kan worden opgezocht. Er moet dus een consensus komen over wat precies be-

doeld wordt met welke term. In de tweede plaats maakt een thesaurus de uitwisseling van informatie

mogelijk, zowel met wetenschappers en publiek als met andere databanken. De Nederlandstalige Art en

Architecture Thesaurus (AAT) zal dit probleem gedeeltelijk ondervangen.

- een ander terugkerend probleem, dat met het eerste verbonden is, is de nood aan interne afspraken

over de standaardisatie van bepaalde notaties. Welke afkortingen mogen gebruikt worden? Hoe bouwen

we een beschrijving op? Wat moet er zeker in een opmerking over de conditie van een object opgeno-

men worden? Enzovoort.
Voor meer informatie verwijzen we naar 3.2.

7,3 Registratie en conservatie

Aan de basis van een museumbeleid dat gericht is op de conservatie en eventuele restauratie van muse-

umstukken ligt een goede registratie. om een conservatieplan uit te bouwen moet men eerst op de hoog-

te zijn van de omvang van het probleem. Men moet dus weten hoeveel stukken in het plan moeten wor-

den opgenomen, waar ze zich bevinden en wat hun huidige toestand is.

Uiteraard kan er niet gewacht worden met een conservatieplan tot de volledige registratie voltooid is.

We adviseren hier dan ook om, gelijktijdig met registratieproiecten, een conservatieproject op te star-

ten. Tijdens het registreren moeten immers alle objecten toch ter hand genomen worden, wat ook de

kans biedt om hun bewaringstoestand na te gaan. De meest noodlijdende stukken kunnen op dat mo-

ment ook afgezonderd worden.
Voor meer informatie verwijzen we naar punt 3.1.

7.4 Structuur van de cøtalogus

In de nu volgende hoofdstukken bieden we een overzicht van alle veldnamen die zijn opgenomen in de

Minimale, de Aanvullende en de Uitgebreide Standaard, met een definitie, een voorbeeld, een invulin-

structie en een verwijzing naar de gebruikte bronnen. De structuur van de catalogus ziet er als volgt uit:



Verplicht veld CIDOC Dit staat genoteerd bij de acht velden die volgens de ClDOC-richtlijnen ver-
plicht te registreren zijn.

Veldnaam: Geeft de naam van het veld.

Definitie: Geeft een korte definitie van de veldnaam.

Voorbeeld: Geeft enkele voorbeelden voor de invulling van dit veld

lnvulinstructie: Geeft algemene richtlijnen om de informatie in dit veld te registreren. soms
worden hier ook toelichtingen gegeven bij bepaalde termen die gebruikt
worden in de definitie.

Bron: Vermeldt de bron voor deze veldnaam.

Gebruikt bij: Bij de uitgebreide Standaard wordt voor iedere veldnaam vermeld of hij ook
voorkomt in de Minimale en,/of de Aanvullende Standaard.

we gebruiken de volgende afkortingen om de verwijzingen naar de geraad-
pleegde bronnen te vereenvoudigen:

FACT I clDoc Fact sheet 1: Registration step by step: when an object enters the museum,
Cambridge, 1993.

CIDOC GRANT 4., NIEUWENHUIS J., EN PETERSEN T. (eds.) (I995) Internqtional Guidelines
for Museum object Information: The CIDoc Information Categories, cambridge,
r 995.

CIDOC II: clDoc Draft International Core Data Standard for Archaeological sites and
Monuments, Cambridge, I 995.

BASIS: HocENBooM 1., Basisregistratie voor collectie voorwerpen en beeldmateriaal,
(Stichtinø lMC-publicatie, l), Rofterdam, 1988.

SPECTRUM COWTON J. (ed.), SPECTRUM: The UK Museum Documentation Standard, Second
Edition, Cambridge, 2000.

HVK: Boor c., vAN DE vooRT J. en wANDERB., Handleiding voor de beschrijving van
historische voorwerpen. Instructie bij de Historisch-voorwerpkaart, (slMIN-publi-
catie, 2), Rotterdam, 1982.

MUSEE BOEKHORST G., OUWERKERK A. en VAN DE vooRT J., Een klein Musée imaginaire.
voorbeeldenboek bij het registreren van museumobjecten, (SlMlN-publicatie, 4),
Amsterdam, 1999.
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De Mlnimale Standaard

2.7 Gebruik van de Minimale Standaørd

De Minimale Standaard bestaat uit de dertien velden die absoluut vereist zijn om een archeologisch

object of een groep van archeologische objecten in het registratiesysteem van een museum op te nemen.

De criteria voor de velden die in overweging werden genomen, zijn voornamelijk gericht op het

(terug)vinden van objecten in een museaal verband en het voldoen aan de internationale CIDOC-richt-

lijnen. In de dertien velden zijn de acht opgenomen die volgens deze richtlijnen voor museale regis-

tratie vereist zijn7.

Een belangrijke beperking bij het ontwerpen van deze standaard was dat hij geschikt moest zijn voor

snelregistratie: een grote hoeveelheid voorwerpen moest op korte tijd kunnen worden ingevoerd in een

museumdatabank. Deze optie ging ten koste van de registratie van belangrijke informatie inzake de

conditie en de archeologische achtergrond van de objecten.
Alle velden die deze snelregistratie in de weg staan, zijn weggelaten uit de Minimale Standaard. We

brachten ze over naar een tweede standaard: de Aanvullende Standaard (zie2.3). Die bestaat uit de

Minimale Standaard, aangevuld met de velden die archeologen noodzakelijk vinden om toch enige

achtergrondinformatie over het object te kunnen terugvinden. Ook de velden die informatie bieden over

de conditie waarin het object zich bevindt en die eigenlijk iedere keer moeten worden ingevuld wanneer

men een object ter hand neemt, zijn naar de tweede standaard overgebracht.

De Minimale Standaard heeft met andere woorden een beperkte toepassing en moet als een begin

worden beschouwd. In de dertien geregistreerde velden kan men informatie terugvinden over waar iets

zich bevindt, hoe het werd verworven, vanwaar het afkomstig is en wat het is. Het is wenselijk na de

eerste snelregistratie deze summiere informatie over de collecties aan te vullen met meer gegevens.

Hiervoor verwijzen we naar de Aanvullende Standaard (zie 2.3), en de Uitgebreide Standaard (zie 2'4).

De acht verplichte CIDOC-velden zijn

l. lnstellingsnaam
2. Inventarisnummer
3. Object Trefwoord
4. Titel

5. Vaste Standplaats
6. Verwerving Wijze
7. Verwerving Datum
B. Verwerving Van

Deze acht werden aangevuld met vijf noodzakelijke velden. Het veld Anur¡r maakt de registratie van

grote groepen mogelijk. De velden Courrxrruvvcn en Vrxopunrs garanderen de band met de archeologische

achtergrond van de objecten en het veld Mntnrnnr- beschrijft waar een object uit bestaat. Ten slotte duidt

het veld PeRrooe de ouderdom van het object aan.

7 CIDOC Fact Sheet l: Reqistration step by step: when qn object enters the museum, Cambridge, ì 993

http:/,/www cidoc icom,org/facll.htm



2.2 Minimøle Standøard

OBJECTBEHEER

I dentiticatie

l. Instelling Naam

Verplicht veld CIDOC

Definitie

Voorbeeld:

Invulinstructie:

Bron:

2. Inventarisnummer

Verplicht veld CIDOC

Definitie:

Voorbeeld:

lnvulinstructie:

Bron:

3. Object Trefwoord

Verplicht veld CIDOC

Definitie:

De naam van de instelling die het object of de groep objecten onder haar hoede heeft en
ervoor verantwoordelijk is.
PCRM

Provinciaal Gallo-Romeins Museum Tongeren
Aangezien dit veld terugkomt bij ieder nieuw in te vullen record, zou het bij een geauto-
matiseerd registratiesysteem mogelijk moeten zijn het te automatiseren. Handmatig kan
dit met voorgedrukte kaarten of een stempel gebeuren.
Stel bij het gebruik van afkortingen vooraf een lijst op met de toegelaten afkortingen en
hun verklaring.
FACT l, CIDOC: Institution Name, BASIS: veld I

t9
Een uniek nummer dat aan het object of de groep objecten werd toegewezen en er door
het museum op werd aangebracht of aan bevestigd.
88.4.2334
123
XXI-2
Dit uniek identificatienummer, dat meestal bestaat uit een aantal cijfers en/of letters,
wordt door het museum aangebracht op of aan het object als dat de instelling binnen-
komt. Bij geautomatiseerde systemen is dit veld meestal he| sleutelveld en kan ieder
nummer maar één keer in het systeem voorkomen. Dikwijls beschikken objecten over
meerdere inventarisnummers. Het is dan ook aan te raden een daarvan als definitief
nummer te kiezen en de oude nummers te registreren in de velden R¡rrnerurlrsoonr en
Rer¡nerutt¡.

FACT I, CIDOC: Object Number, BASIS: Veld 3, SPECTRUM: Objecr Number, HVK 4

Een of meerdere trefwoorden waarmee wordt aangegeven welk soort object(en) wordt
geregistreerd.
Dissel
Kam
Fibulq
Munt en Eburonenstater
Kruik en Siegburg
Kom en Terra Sigillata
Beker en Belgische Waar

Voorbeeld:



tnvulinsrrucrie: Geef eerst een algemene term, eventueel gevolgd door een specifiekere benaming.

Voor dit veld is er nood aan een omvattend systeem van Nederlandstalige archeologische

termen. Een dergelijke thesaurus waarborgt de eenduidigheid en zorgt ervoor dat de

informatie-uitwisseling vlot verloopt.
Bron: FACT 1, CIDOC: Object name, BASIS: Veld 4, SPECTRUM: Object name, HVK 6

4. Titel

Verplicht veld CIDOC

20

Definitie:
Voorbeeld:

Invulinstructie:

Bron:

5. Aantal

Definitie:
Voorbeeld:

Invulinstructie:

Veld voor een'vrije'beschrijving van het object of de groep objecten in één regel.

Grote bolvormige glazen fles met afgebroken hals

Doos met ongesorteerd aardewerk
Sterk gecorrodeerde bronzen gesp met lederresten

Kom in handgevormd aardewerk waarvan een groot randfragment ontbreekt

Driehoekige pijlpunt
Formuleer de beschrijving zo bondig mogelijk in één doorlopende zin. Vermijd samenge-

stelde woorden en bijzinnen. Stel bij het gebruik van afkortingen vooraf een lijst op met

de toegelaten afkortingen en hun verklaring. Het opstellen van beschrijvingen kan gemak-

kelijker gemaakt worden door te werken met een gestandaardiseerde formule. Dit

verkleint ook de kans dat bepaalde aspecten van de beschrijving over het hoofd worden

gezlen.
Ook voor dit veld is er nood aan een omvattend systeem van Nederlandstalige archeolo-

gische termen. Een goede thesaurus waarborgt de eenduidigheid en zorgt ervoor dat de

informatie-uitwisseling vlot verloopt. Het veld TIrrr- kan als onder- of bijschrift in een

publicatie gebruikt worden.
FACT I, CIDOC: Physical description, BASIS: Veld 7, SPECTRUM: Physical description

Een getal dat aangeeft hoeveel objecten in het record geregistreerd zijn.

I
4
200
Bij objectregistratie geeft men hier aan dat er één object wordt geregistreerd, bij bulkre-

gistratie het aantal stuks dat onder één nummer wordt geregistreerd (bijvoorbeeld: 50).

Het kan ook voorkomen dat één object bestaat uit verschillende samen horende delen: een

pot met een deksel, een servies uit verschillende delen... Men kan dan het geheel één

inventarisnummer geven, in het veld A¡ur¡l het aantal stukken noteren en dat vervolgens

in de velden Asprcr BrscunrJVlNG en BrscHnuvu'rc verduidelijken. Als de afzonderlijke stukken

ook aparte inventarisnummers hebben, kunnen ze afzonderlijk ingevoerd worden en/of
men kan verwijzen naar de 'bijbehorende nummers' in de velden Rrreneutre Soonr en

Re¡¡nrNlr Opu¡nruNc.

Na interne afspraak zou men ervoor kunnen opteren om in dit veld een I in te vullen

zodra een object archeologisch compleetis.
CIDOC: Number of parts and components, SPECTRUM: Number of objects, HVK 9' MUSEE:

p.8-9
Bron:



Standplaats I nlÊormatie

Verwerving/Atstoting

7. Verwerving Wijze

Verplicht veld CIDOC

6. Vaste Standplaats

Verplicht veld CIDOC

Definitie:

Voorbeeld:

Invulinstructie:

Bron:

Definitie:

Voorbeeld:

Invulinstructie:

Bron:

8. Verwerving Van

VerpÌicht veld CIDOC

Definitie:

Voorbeeld:

Invulinstructie:

Bron:

Een term of code die de plaats aangeeft waar het object of de groep objecten zich normaal
bevindt.
Lokaal 1.2.3., kast 4, doos 5
Vitrine 8.1
OO.2.a
Stel bij het gebruik van afkortingen of codes vooraf een lijst op met de toegelaten afkor-
tingen en codes en hun verklaring.
De informatie die in dit veld gegeven wordt, moet zo precies mogelijk zijn. Zoveel moge-
lijk moet verwezen worden naar de exacte ruimte, kast, vitrine of kist. De plaatsaandui-
dingen worden bij voorkeur logisch opgebouwd, beginnend met een term of code die een
ruimer geheel aangeeft en eindigend met een term of code die een meer gedetailleerde
standplaats aangeeft.
FACT I, CIDoC: Normal locarion, BASIS: veld 19, SPECTRUM: Normal location, HVK g6

2I

Een term die duidelijk maakt hoe de instelling het object of de groep objecten heeft
verworven.
Aankoop
Schenking
Ruil
Eigen Opgraving
Overdrqcht
Het is aangewezen een lijst op te stellen met termen die mogelijke wijzen van verwerving
door de instelling omschrijven.
FACT l, clDoc:Acquisition Method, BASIS: veld I4, SPECTRUM:Acquisirion Method, HVK
56

De naam van de persoon of instelling waarvan het object of de groep objecten verworven
ls.
Leo Vranken (Leuven)

Koninklijk Munt- en Penningkabinet Leiden
Het is aangewezen een archief bij te houden met de gegevens van personen en instel-
lingen die op gelijk welke manier bij het collectiebeheer betrokken zijn. Dat kan bijvoor-
beeld in een afzonderlijk adressenbestand.
FACT i, CIDoc; Acquisition source, BASIS: veld I5, SPECTRUM: Acquisition source, HVK
57



9. Verwerving Datum

Verplicht veld CIDOC

Definirie: De datum waarop het object of de groep objecten door de instelling verworven werd

Voorbeeldr 05-10-1967
07-2000
193 7

Invulinstructie: Het is aangewezen dit veld zo gedetailleerd mogelijk in te vullen. Schrijf jaartallen steeds

voluit. Gebruik steeds dezelfde schrijfwijze om een âatum te noteren, bijvoorbeeld

dd-mm-jjjj.
FACT l, CIDOC:Acquisition date, BASIS:Veld 16, SPECTRUM:Acquisition date' HVK 58

KEN MERKEN

Fysische Kenmerken

22

Bron:

lO. Materiaal

Definitie:

Voorbeeld:

lnvulinstructie:

Bron:

ll. Contextnummer

Definitie:

Voorbeeld:

Een of meer trefwoorden waarmee wordt aangegeven uit welk materiaal of welke mate-

rialen het object of de groep objecten bestaat'
Metaal
Brons en Tin
Been

Hout en Bladgoud
Aardewerk
Hardsteen
Silex
GIas

Textiel
IJzer
Een object of een groep objecten kan uit meerdere materiaalsoorten bestaan. Dit veld

wordt in dat geval meerdere keren ingevuld.
Voor dit veld is er nood aan een omvattend systeem van Nederlandstalige archeologische

termen. Een goede thesaurus waarborgt de eenduidigheid en zorgt ervoor dat de infor-

matie-uitwisseling vlot verloopt.
CIDOC: Material, BASIS:Veld 10, SPECTRUM: Material, HVK 25

VONDSTI NFORMATI E

Nummer dat door de archeologen aan het object of de groep objecten werd toegekend en

dat verwijst naar de archeologische vondstcontext waaruit het object afkomstig is.

TO0lMU/001/123
Tt99Zr/2/o4s
Het contextnummer is een identificatienummer dat door de archeologen aan de vondsten

wordt toegekend. Het bestaat uit een combinatie van gegevens die verwijzen naar de

plaats en de datum van de opgraving waaruit het voorwerp afkomstig is, en gegevens die

het voorwerp in hun vondstcontext plaatsen (biivoorbeeld: TO0lMU/00I/123

Tongeren, 20O7, Muntstraat/ put 7/ vondstnummer 723). Archeologen gebruiken

momenteel verschillende systemen om contextnummers toe te wiizen. Het is aangewezen

te rade te gaan bij de archeologen die verantwoordelijk zijn voor de aanlevering van het

Invulinstructies:



Bron:

12. Vindplaats

Definitie:
Voorbeeldl
Invulinstructies:

Bron:

13. Periode

Definitie:

Voorbeeld:

Invulinstructie:

Broni

materiaal om meer te vernemen over de werking en betekenis van het door hen gebruikte
nummeringsysteem, en dit vervolgens ook te registreren.
Aangezien met dit nummer de link wordt gelegd tussen het object of de groep objecten
en het archeologisch verhaal waaruit het afkomstig is, is dit voor de archeologen het
belangrijkste veld. Het is dan ook van belang de cijfer/lettercode exacr over te nemen.
Zie bibliografie'archeologische registratie'
SPECTRUM: Field collection number

De naam van de plaats waar het object werd gevonden of opgegraven.
Ton g eren, Bou dew ij nIø a n
Met'plaats'wordt hier een geografische aanduiding bedoeld. Registreer, als de gegevens
voorhanden zijn, eerst de gemeentenaam, dan de naam van de deelgemeente, vervolgens
het toponiem en/of de sitenaam en als laatste de straat. Ook huisnummers, perceelaan-
duidingen of kadastrale gegevens kunnen hier een plaats vinden.
Het is ook hier aangewezen een lijst te maken van de vindplaatsen die frequent voor-
komen in de eigen museumcollectie. Meestal worden sites aangegeven aan de hand van
de stad of het dorp en een straatnaam (de straat waaraan de site grenst) of een toponiem.
In de toekomst kan aansluiting gezocht worden met het systeem van geregistreerde site-
namen' of de hieraan gelinkte codes (locatienummers) in de CAI (Centraal Archeologische
Inventaris van het Instituut voor het Archeologisch patrimonium).
CIDOC: Collection place, CIDOC II: Name of monument of site, SPECTRUM: Field collection
Place

DATERING

Veld waarin de periode of de archeologische cultuur waarin het object of de groep
objecten werd geproduceerd, wordt aangegeven.
Vroegmiddeleeuws
Laat-Romeins
Bronstijd
Bandkeramiek
Het is ook hier aangewezen om een standaardlijst op te stellen van ruimere omschrij-
vingen van periodes en archeologische culturen met hun juiste benaming en bij voorkeur
ook met de bijbehorende dateringsminima en -maxima. Dit zou in samenspraak met de
archeologische wereld moeten gebeuren.
SPECTRUM: Date-Period
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De Aanvullende Standaard

3,7 Gebruik van de Aanvullende Standaørd

Zoals in de inleiding op de Minimale Standaard reeds werd uitgelegd, is de Aanvullende Standaard die wij

hier voorstellen, de Minimale Standaard aangevuld met een aantal velden die ons inziens onontbeerlijk

zijn voor een relevante registratie van archeologische artefacten. Ons voorstel is het resultaat van discus-

sies en overleg met de stuurgroep, waarvan de leden zowel uit de archeologische als uit de museale we-

reld kwamen. De stuurgroep beschouwcle de Aanvullende Standaard als het inhoudelijke minimum' maar

wegens de tijd die het invullen van de 23 velden in beslag neemt, is hij voor musea niet in dezelfde mate

haalbaar als de Minimale Standaard. Wie over iets meer tijd en middelen beschikt voor de collectieregis-

tratie, wordt hoe dan ook ten stelligste aanbevolen deze Aanvullende Standaard te gebruiken.

De Aanvullende Standaard bestaat dus uit 23 velden. Met l3 daarvan maakten we reeds kennis in het vo-

rige hoofdstuk. Ze worden hier aangevuld met:

1. Aanvullende informatie over de standplaats van het object: het veld Hur¡rc¡ Srnuocrnnrs;

2. aanvullende vondstinformatie: de velden Cour¡xr Tn¡rwoono en Vouosronrun;

3. een exactere datering: de velden DnrEnl¡lc Becl¡l en Dnrrntnc Etruo;

4. informatie over de conditie en de tentoonstellingswaarde van het object of de groep objecten: de vel-

den Covplr¡ruer¡, Couotrt¡ en Cor'lolrt¡ Opuenxl¡lc;

5. de mogelijkheid tot het maken van referenties naar aanvullende gegevens: de velden R¡¡¡nerrrr Soonr en

RerenErrr r.

Vooral de informatie over de compleetheid en de conditie van de objecten zien we als een nagenoeg

noodzakelijke aanvulling. Als men bij het registreren van de collectie alle voorwerpen en groepen voor-

werpen op hun bewaringsconditie evalueert en hierover een nota maakt, kan men de basisregistratie on-

middellijk inpassen in een conservatie- en restauratieplan van cle collectie' Zoals we uit het onderzoek

van lggg weten, is het met die bewaringstoestand van de archeologische artefacten in onze depots bij-

zonder slecht gesteld en is er een dringende nood aan actie (zie ook 3.1).

Ook deze standaard kan niet als een volledige registratie worden beschouwd. We verwijzen hiervoor

naar de Uitgebreide Standaard (zie 2 .4), waar we een zeer groot aantal velden geven waarmee de records

verder kunnen worden aangevuld'

3.2 Aønvullende Standaard

OBJECTBEHEER
I dentiticatie

l. Instelling Naam

Verplicht veld CIDOC

Definitie:

Voorbeeld:

Invulinstructie:

Bron:

De naam van de instelling die het object of de groep objecten onder haar hoede heeft en

ervoor verantwoordelijk is.

PCRM

P rov i nci aal G aII o'Rom ei ns Mu s eu m Ton g e r e n

Aangezien dit veld terugkomt bij iedere nieuw in te vullen record, zou het bij een geau-

tomatiseerd registratiesysteem mogelijk moeten zijn het te automatiseren' Handmatig

kan dit met voorgedrukte kaarten of een stempel gebeuren'

Stel bij het gebruik van afkortingen vooraf een lijst op met de toegelaten afkortingen en

hun verklaring.
FACT 1, CIDOC: Institution Name, BASIS: veld I



2. Inventarisnummer

Verplicht veld CIDOC

Definitie

Voorbeeld

Invulinstructie:

Bror¡:

3. Object Trefwoord

Verplicht veld CIDOC

Definitie:

Voorbeeld:

lnvulinstructie:

Bron

4. Titel

Verplicht veld CIDOC

Definitie:
Voorbeeld:

Invulinstructie:

Een uniek nummer dat aan het object of de groep objecten werd toegewezen en er door
het museum op werd aangebracht of aan bevestigd.
88.4.2334
123
XXI-2
Dit uniek identificatienummer, dat meestal bestaat uit een aantal cijfers en/of letters,
wordt door het museum aangebracht op of aan het object als dat de instelling binnenkomt.
Bij geautomatiseerde systemen is dit veld meestal het sleutelveld en kan ieder nummer
maar één keer in het systeem voorkomen. Dikwijls beschikken objecten over meerdere
inventarisnummers. Het is dan ook aan te raden een daarvan als definitief nummer te
kiezen en de oude nummers te registreren in de velden RerenenrnsooRr en Rr¡¡n¡nrl¡.
FACT l, CIDOC: Object Number, BASIS: Veld 3, SPECTRUM: Objecr Number, HVK 4

Een of meerdere trefwoorden waarmee wordt aangegeven welk soort object(en) wordt
geregistreerd.
Dissel
Kam
Fibula
Munt en Eburonensater
Kruik en Siegburg
Kom en Terra Sigillata
Beker en Belgische Waar
Geef eerst een algemene term, eventueel gevolgd door een specifiekere benaming.
Voor dit veld is er nood aan een omvattend systeem van Nederlandstalige archeologische
termen. Een dergelijke thesaurus waarborgt de eenduidigheid en zorgt ervoor dat de
informatie-uitwisseling vlot verloopt.
FACT I, CIDOC: Object name, BASIS: Veld 4, SPECTRUM: Object name, HVK 6
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veld voor een'vrije'beschrijving van het object of de groep objecten in één regel.
Crote bolvormige glazen fles met afgebroken hals
Doos met ongesorteerd aardewerk
Sterk gecorrodeerde bronzen qesp met lederresten
Kom in handgevormd aardewerk waarvqn een groot randfragment ontbreekt
Driehoekige pijlpunt
Formuleer de beschrijving zo bondig mogelijk in één doorlopende zin. Vermijd samenge-
stelde woorden en bijzinnen. Stel bij het gebruik van afkortingen vooraf een lijst op met
de toegelaten afkortingen en hun verklaring. Het opstellen van beschrijvingen kan gemak-
kelijker gemaakt worden door te werken met een gestandaardiseerde formule. Dit verkleint
ook de kans dat bepaalde aspecten van de beschrijving over het hoofd worden gezien.
Ook voor dit veld is er nood aan een omvattend systeem van Nederlandstalige archeolo-
gische termen. Een goede thesaurus waarborgt de eenduidigheid en zorgt ervoor dat de
informatie-uitwisseling vlot verloopt. Het veld Trr¡r kan als onder- of bijschrift in een
publicatie gebruikt worden.
FACT 1, clDoC: Physical description, BASIS: Veld 7, SPECTRUM: Physical descriprionBron:



5. Aantal

Definitie:
Voorbeeld:

Invulinstructie:

Bron:

6. Vaste Standplaats

Verplicht veld CIDOC

Definitie:

Voorbeeld:

Invulinstructie:

Bronr

7. Huidige Standplaats

Definitie:

Voorbeeld:

Invulinstructie:

Een getal dat aangeeft hoeveel objecten in het record geregistreerd zijn.
I
4

200
Bij objectregistratie geeft men hier aan dat er één object wordt geregistreerd, bij bulkregis-

tratie het aantal stuks dat onder één nummer wordt geregistreerd (bijvoorbeeld: 50).

Het kan ook voorkomen dat één object bestaat uit verschillende samen horende delen: een

pot met een deksel, een servies uit verschillende delen... Men kan dan het geheel één inven-

tarisnummer geven, in het veld Anr.rr,ql het aantal stukken noteren en dit vervolgens in de

velden Asp¡cr BrscHnuvruc en BEscHRUvlNc verduidelijken. Als de afzonderlijke stukken ook aparte

inventarisnummers hebben, kunnen ze afzonderlijk ingevoerd worden en/of men kan

verwijzen naar de 'bijbehorende nummers' in de velden Rerenrrttr Soonr en R¡ren¡Nttr Opu¡nrt¡lc.

Na interne afspraak zou men ervoor kunnen opteren om bij dit veld een I in te vullen
zodra een object archeologisch compleet is.
CIDOC: Number of parts and components, SPECTRUM: Number of objects, HVK 9, MUSEE:

p.8-9

Standplaats I ntormatie

26
Een term of code die de plaats aangeeft waar het object of de groep objecten zich normaal

bevindt.
Lokaal 1.2.3., kast 4, doos 5
Vitrine 8.1

OO.2.a
Stel bij het gebruik van afkortingen of codes vooraf een lijst op met de toegelaten afkor-

tingen en codes en hun verklaring.
De informatie die in dit veld gegeven wordt, moet zo precies mogelijk zijn. Zoveel moge-

lijk moet verwezen worden naar de exacte ruimte, kast, vitrine of kist. De plaatsaandui-

dingen worden bij voorkeur logisch opgebouwd, beginnend met een term of code die een

ruimer geheel aangeeft en eindigend met een term of code die gedetailleerd de stand-

plaats aangeeft.
FACT I, CIDOC: NOTMAI IOCAtiON, BASIS: VCId 19, SPECTRUM: NOTMAI IOCAtiON, HVK 86

Een term of code die de plaats aangeeft waar het object of de groep objecten zich op het

moment van de registratie bevindt en die afwijkt van de vaste standplaats.
Depot, kist 7
oo.2.a
Restaurqtieatelier
Fotoatelier
Het is aangewezen een lijst van mogelijke standplaatsen op te stellen. Stel bij het gebruik

van afkortingen vooraf een lijst op met de toegelaten afkortingen en hun verklaring.

De informatie in dit veld moet zo precies mogelijk zijn. Indien mogelijk moet er verwezen

worden naar de exacte ruimte, kast, vitrine of kist. De plaatsaanduidingen worden bij
voorkeur logisch opgebouwd, beginnend met een term of code die een ruimer geheel

aangeeft en eindigend met een term of code die gedetailleerd de standplaats weergeeft.

CIDOC: Current location, SPECTRUM: Current locationBron:



Verwerving/Atstoting

8. Verwerving Wijze

Verplicht veld CIDOC

Definitie: Een term die duidelijk maakt hoe de instelling het object of de groep objecten heeft verwor-
ven.

Voorbeeld:

lnvulinstructie:

Bron:

9. Verwerving Van

Verplicht veld CIDOC

Definitie:
Voorbeeld:

Invulinstructie:

Bron:

lO. Verwerving Datum

Verplicht veld CIDOC

Definitie:
Voorbeeld:

Invulinstructie:

Bron:

I l. Materiaal

Definitie:

Voorbeeld:

Aankoop
Schenking
Ruil
Eigen opgraving
Overdracht
Het is aangewezen een lijst op te stellen met termen die mogelijke wijzen van verwerving
door de instelling omschrijven.
FACT I, CIDOC:Acquisition Method, BASIS: Veld I4, SPECTRUM:Acquisition Method, HVK 56

De naam van de persoon of instelling waarvan het object of de groep objecten verworven is.
Leo Vranken (Leuven)

Koninklijk Munt- en Penningkabinet Leiden
Het is aangewezen een archief bij te houden met de gegevens van personen en instellin-
gen die op gelijk welke manier bij het collectiebeheer betrokken zijn. Dat kan bijvoor-
beeld in een afzonderlijk adressenbestand.
FACT 1, CIDOC: Acquisition source, BASIS: veld 15, SPECTRUM: Acquisition source, HVK 5Z

)7

De datum waarop het object of de groep objecten door de instelling verworven werd.
0s-10-1967
07-2000
1937
Het is aangewezen dit veld zo gedetailleerd mogelijk in te vullen. Schrijf jaartallen steeds vol-
uit. Gebruik steeds dezelfde schrijfwijze om een datum te noteren, bijvoorbeeld dd-mm-jjjj.
FACT 1, CIDOC:Acquisirion date, BASIS: Veld I6, SpECTRUM:Acquisition date, HVK 58

KEN M ER KEN
Fysische Kenmerken

Een of meer trefwoorden waarmee wordt aangegeven uit welk materiaal of welke mate
rialen het object of de groep objecten bestaat.
Metqal
Brons en Tin
Been

Hout en Bladgoud
Aardewerk
Hqrdsteen
Silex
GIas
Textiel



Invulinstructiel

Bron:

12. Contextnummer

Definitie:

Voorbeeld:

Invulinstructies:

Bron:

13. Context Trefwoord

Definitie:

Voorbeeld:

Invulinstructie:

Broni

14. Vindplaats

IJzer

Een object of een groep objecten kan uit meerdere materiaalsoorten bestaan. Dit veld

wordt in dat geval meerdere keren ingevuld.
Voor dit veld is er nood aan een omvattend systeem van Nederlandstalige archeologische

termen. Een goede thesaurus waarborgt de eenduidigheid en zorgt ervoor dat de infor-
matie-uitwisseling vlot verloopt.
CIDOC: Material, BASIS: Veld 10, SPECTRUM: Material, HVK 25

VONDSTI NFORMATI E

28

Nummer dat door de archeologen aan het object of de groep objecten werd toegekend en

dat verwijst naar de archeologische vondstcontext waaruit het object afkomstig is.

TO0lMU/001n2i
Tt99Zr/2/o4s
Het contextnummer is een identificatienummer dat door de archeologen aan de vondsten

wordt toegekend. Het bestaat uit een combinatie van gegevens die verwijzen naar de

plaats en de datum van de opgraving waaruit het voorwerp afkomstig is, en gegevens die

het voorwerp in zijn vondstcontext plaatsen (biivoorbeeld: TO01MU/00f/123
Tongeren, 20O7, Muntstraat/ put l/ vondstnummer 723). Archeologen gebruiken

momenteel verschillende systemen om contextnummers toe te wijzen. Het is aangewezen

te rade te gaan bij de archeologen die verantwoordelijk ziin voor de aanlevering van het

materiaal om meer te vernemen over de werking en betekenis van het door hen gebruikte

nummeringsysteem, en dit vervolgens ook te registreren.
Aangezien met dit nummer de link wordt gelegd tussen het object of de groep objecten

en het archeologisch verhaal waaruit het afkomstig is, is dit voor de archeologen het

belangrijkste veld. Het is dan ook van belang de cijfer/lettercode exact over te nemen.

Zie bibliografie'archeologische registratie'
SPECTRUM: Field collection number

Een term die de archeologische vondstcontext aangeeft waaruit het object of de groep

objecten afkomstig is.
Paalgat
Beerput
Greppel
Wqterput
Kuil
Haard
VIoer
Afvallaag
Losse vondst
Voor dit veld is er nood aan een omvattend systeem van Nederlandstalige archeologische

termen. Een goede thesaurus waarborgt de eenduidigheid en zorgt ervoor dat de infor-
matie-uitwisseling vlot verloopt.
SPECTRUM: Place-context

Definirie: De naam van de plaats waar het object werd gevonden of opgegraven.



Voorbeeld:
Invulinstructies:

Bron:

15. Vondstdatum

Definitie:
Voorbeeld:

Invulinstructie:

Bron:

Tong eren, Bo udewij nla a n
Met 'plaats' wordt hier een geografische aanduiding bedoeld. Registreer, als de gegevens
voorhanden zijn, eerst de gemeentenaam, dan de naam van de deelgemeente, vervolgens
het toponiem en/of de sitenaam en als laatste de straat. Ook huisnummers, perceelaan-
duidingen of kadastrale gegevens kunnen hier een plaats vinden.
Het is ook hier aangewezen een lijst te creëren van de vindplaatsen die frequent voor-
komen in de eigen museumcollectie. Meestal worden sites aangegeven aan de hand van
de stad of het dorp en een straatnaam (de straat waaraan de site grenst) of een toponiem.
In de toekomst kan aansluiting gezocht worden met het systeem van geregistreerde site-
namen of de hieraan gelinkte codes (locatienummers) in de CAI (Centraal Archeologische
Inventaris van het Instituut voor het Archeologisch patrimonium).
CIDOC: Collection place, CIDOC II: Name of monument of site, SPECTRUM: Field collection
Place

Datum waarop het object of de groep objecten werd gevonden of opgegraven.
2001-01-12
r932-06
1989
Het is aangewezen dit veld zo gedetailleerd mogelijk in te vullen. Schrijf jaartallen steeds vol-
uit. Gebruik steeds dezelfde schrijfwijze om een datum te noteren, bijvoorbeeld dd-mm-jjjj.
Samen met het veld 'vindplaats' geeft dit veld concretere informatie over de opgraving
waaruit het object afkomstig is. Op de site 'Tongeren, Muntstraat' kan bijvoorbeeld in
1999 en in 2000 een opgraving plaatsgevonden hebben.
CIDOC: Collection date, SPECTRUM: Field collection date

)q

DATERING

16. Periode

Definitie: Veld waarin de periode of de archeologische cultuur waarin het object of de groep
objecten werd geproduceerd, wordt aangegeven.

Voorbeeld: Vroegmiddeleeuws
Lqat-Romeins
Bronstijd
Bandkeramiek

Invulinstructie: Het is ook hier aangewezen om een standaardlijst op te stellen van ruimere omschrij-
vingen van periodes en archeologische culturen met hun juiste benaming en bij voorkeur
ook met de bijbehorende dateringsminima en -maxima. Dit zou in samenspraak met de
archeologische wereld moeten gebeuren.

Bron: SPECTRUM: Date-Period

17. Datering Begin

Definitie: Weergave in cijfers van de vroegst mogelijke datum die aan het object of aan de groep
objecten kan worden toegewezen, zo exact mogelijk.

Voorbeeld: 1200
340 n. Chr.
+ 1000
25 v. Chr.



30

Invulinstructiel

Bron:

18, Datering Eind

Definitie:

Voorbeeld:

lnvulinstructie:

Bron:

19. Compleetheid

Definitie:
Voorbeeld:

Invulinstructie:

Bron:

20. Conditie

Definitiel
Voorbeeld:

Invulinstructie:

20.000 B.c.
Gebruik steeds hetzelfde formaat voor de invulling van dit veld. Bii geautomatiseerde

databanken is er soms al een formaat voorzien, wat de kansen op een foutieve invulling

kleiner maakt. Schrijf jaartallen steeds voluit. Gebruik steeds dezelfde schrijfwijze om

een datum te noteren, bijvoorbeeld dd-mm-jjjj.
Registreer in geval van een exacte datering dezelfde datum in het veld D¡,rrnt¡¡c EIruoe.

CIDOC: Production date, SPECTRUM: Date-earliest/single

Weergave in cijfers van de laatst mogelijke datum die aan het object of aan de groep

objecten kan worden toegewezen, zo exact mogelijk.
1200
340 n. Chr.
+ 1000
25 v. Chr.
120.000 B.c.
Gebruik steeds hetzelfde formaat voor de invulling van dit veld. Bij geautomatiseerde

databanken is er soms al een formaat voorzien, wat de kansen op foutieve invulling

kleiner maakt. Schrijf jaartallen steeds voluit. Gebruik steeds dezelfde schrijfwijze om

een datum te noteren, bijvoorbeeld dd-mm-jjjj.
Registreer in geval van een exacte datering dezelfde datum in het veld Drrent¡¡c BrctN.

clDoc: Production date, SPECTRUM: Date-latest,/single

COND ITIE

Een term die de graad van volledigheid van het object aangeeft'

C o mpleet (:vol I ed i g obi ect)

lncompleet (:niet volledig, deel of delen ontbreken maar het grootste deel is aanwezig)

Fragment (:klein deel vqn een object) (gefragmenteerd)

Kies een gepaste term. De compleetheid van een stuk wordt aangegeven, zodat reeds na

het invoeren van de basisgegevens gezocht kan worden naar stukken die voor tentoon-

stelling in aanmerking komen.
SPECTRUM: Completeness, HVK 2I

Een term die de algemene conditie van het object of de groep objecten aangeeft'

Goed
Matig
SIecht
Met 'conditie'wordt de globale bewaringstoestand bedoeld waarin het archeologisch ob-

ject zich bevindt.
CIDOC: CONditiON, BASIS: VCId I1, SPECTRUM: CONditiON' HVK 18Bron:



21. Conditie Opmerking

Definitie:

Voorbeeld:
Invulinstructie:
Bron:

22. Referentie Soort

Definitie:
Voorbeeld:

Invulinstructie:

Bron:

23. Referentie

Definitie:

Voorbeeld:

Invulinstructiel

Bron:

Veld waar alle verdere, meer gedetailleerde informatie over de conditie van het object of
de groep objecten genoteerd wordt.
Beker met zeer poederig uiterlijk. verdere desintegratie vindt plaats in hoog tempo.
Formuleer zo bondig mogelijk. Vermijd samengestelde woorden en bijzinnen.
CIDOC: Condition summary, SpECTRUM: Condition note

ASSOC I ATI E/REFERENTI E
Reterentie

Een term die de aard van de referentie waarnaar verwezen wordt, aangeeft.
Audit
Conditierapport
Behandelingsrapport
Conserveringsrapport
Reproductienummer
Restauratieverslag
Verzekeringspolis
Gebruikte Iiteratuur
Publicatie
Catalogusnummer
Numm er verlies/schadedo ssier
Ten to o n s te I I i n g s nu mmer
Oud nummer
Ander nummer
Vergelijkbaar object
Cerelateerd object
Opgravingscode

Registreer dit veld zo vaak als nodig. Gebruik hiervoor telkens maar één term. Het is
aangewezen een lijst op te stellen met standaardtermen die mogelijke referenties
omschrijven.
CIDOC: Reference type, SPECTRUM: Reference type, HVK Zg

Een nummer/code dat/die het object of de groep objecten linkt aan bijkomende infor-
matie of aan een ander object/groep objecten in de collectie; aansluitend bij het veld
R¡renerul¡ Soonr.

34s
P-23, P-24
PCRM-TS-236-4, p.4
KBC TN 23.s68.98
87.p.567
Dit veld is een aanvulling op het vorige veld. Het kan dus meerdere malen geregistreerd
worden. Er wordt gewerkt met nummers en vastgelegde codes. Volledige bibliografische
verwijzingen of verdere opgravingsgegevens zijn hier dus niet op hun plaats.
CIDOC: Reference, SPECTRUM: Reference, HVK77
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De Uitgebreide Standaard
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4.7 Gebruik van de Uitgebreide Standaard

In de Uitgebreide Standaard bieden we een overzicht van alle velden die van nut kunnen zijn voor de

registratie van een archeologisch object in een museale context. De 14I velden kunnen worden verdeeld

in twee categorieën: museale (objectbeheer-gerichte) velden en velden die verdere specifiek archeologi-

sche informatie bevatten (beschrijvende velden en velden die het object in zijn archeologische vondst-

context plaatsen).

Wat werd niet in de Uitgebreide Standaard opgenomen? De drie standaarden - dus ook de Uitgebreide -
zijn bedacht vanuit een museaal standpunt. Hoewel er uitwisseling van informatie moet kunnen plaats-

vinden met de wetenschappelijke wereld, is er in de Uitgebreide Standaard dan ook geen plaats inge-

ruimd voor statistische gegevens of specifieke onderzoeksgegevens. We gaan ervan uit dat een museale

databank vooral als een beheersinstrument en een bron van informatie voor specifiek gebruik moeT

dienstdoen. De keuze moet dan ook worden gemaakt om zo'n databank niet te overladen met informatie

die binnen de museumwerking geen directe toepassing vindt'

Bij de talrijke werkbezoeken werd het snel duidelijk dat het niet wenselijk is de wetenschappelijke

wereld de verplichting op te leggen om nieuwe informatie uit onderzoek in een museale databank in te

passen. leder onderzoek stelt namelijk andere, specifieke vragen aan het materiaal en dus ook aan de

wijze waarop het in een wetenschappelijke databank wordt geregistreerd. Archeologen werken met

verschillende programma's (Access, Excel, statistische programma's enz.), die specifieke bewerkingen op

de onderzoeksgegevens kunnen uitvoeren. Dit bewerken van gegevens om er nieuwe informatie uit te

halen is binnen een museale databank onmogelijk. We adviseren dan ook te werken met een museale

databank die soepel gegevens kan importeren en exporteren als daar vraag naar is'

In onze Uitgebreide Standaard maken we geen melding van een veld Foro of Arerrr-orr'rc. Toch willen we

hier wijzen op het belang van een goede beeldbank. Een goede afbeelding kan namelijk gedetailleerde

informatie geven over de uiterlijke kenmerken van het beschreven object en de beschrijvingen zeer

goed aanvullen. Als men niet over de tijd beschikt om van ieder object uitgebreide beschrijvingen te

maken, kan het opbouwen van een beeldbank gedeeltelijk tegemoetkomen aan de nood om stukken
,herkenbaar' te maken. Goede foto's en tekeningen van objecten zijn van niet te onderschatten belang bij

conditierapportage, presentatie, restauratie, ongelukken en diefstallen.

Tot slot vermelden we dat alle velden die lnterpol bij de diefstal van een object opvraagt - met het oog

op het opstellen van een zogenaamde Object ID - opgenomen zijn in de Uitgebreide Standaard. Verder

informatie over deze Object ID vindt men op het internets'

I htrp:/,/www object-id com
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4.2 Uitgebreide Standøørd

O BJ ECTBEH EER

ldentilÊicatie

l. Instelling Naam

Verplicht veld CIDOC

Definitie:

Voorbeeld:

lnvulinstructie i

Bron:

Gebruikt bij:

2. Afdeling Naam

De naam van de instelling die het object of de groep objecten onder haar hoede heeft en
ervoor verantwoordelijk is.
PCRM

Provinciaal Gallo-Romeins Museum Tongeren
Aangezien binnen de instelling steeds hetzelfde gegeven ingevuld dient te worden, zou
het bij een geautomatiseerde registratie mogelijk moeten zijn dit veld te kopiêren.
Handmatig kan dit met voorgedrukte kaarten of een stempel gebeuren.
Stel bij het gebruik van afkortingen vooraf een lijst op met de toegelaten afkortingen en
hun verklaring.
FACT I, CIDOC: Institution Name, BASIS: veld I
Minimale, Aanvullende en Uitgebreide standaard

De naam van de afdeling binnen de instelling die verantwoordelijk is voor het beheer van
het object of de groep objecten.
Afdeling Prehistorie
Mer ov i n g i s c h e Af d el i n g
ROM
Aangezien binnen de instelling steeds hetzelfde gegeven ingevuld dient te worden, zou
het bij een geautomatiseerde registratie mogelijk moeten zijn dit veld te kopiëren.
Handmatig kan dit met voorgedrukte kaarten of een stempel gebeuren.
Stel bij het gebruik van afkortingen vooraf een lijst op met de toegelaten afkortingen en
hun verklaring.
CIDOC: Institution sub body name
Uitgebreide standaard

Definitie:

Voorbeeld:

Invul¡nstructie:

Bron:

Gebruikt bij:

3. Huidige Eigenaar

Definitiet
Voorbeeld:

Invulinstructie:

Bron:

33

De naam van de wettelijke eigenaar van het object of de groep objecten.
PGRM

L.Vranken
Instituut voor het Archeologisch Patrimonium
Stel bij het gebruik van afkortingen vooraf een lijst op met de toegelaten afkortingen en
hun verklaring.
Het is aangewezen een archief bij te houden met de gegevens van personen en instel-
lingen die op gelijk welke manier bij de collectie betrokken zijn. Dit kan bijvoorbeeld in
een afzonderlijk adressenbestand.
CIDOC: Current owner, SPECTRUM; Current owner
Uitgebreide standaardGebruikt bij:



4. Collectie

Definitie:
Voorbeeld:

Invulinstructie:

Bron:

cebruikt bij:

5. Inventarisnummer

Verplicht veld CIDOC

Definitie:

Voorbeeld:

Invulinstructie:

Bron:

Gebruikt bij

6. Object Trefwoord

Verplicht veld CIDOC

Definitie:

Voorbeeld:

lnvulinstructie:

Bron:

Gebruikt bij:

De naam van de collectie waartoe het object of de groep objecten behoort.

C ollectie Box-J a d ouille
A collectie

Janssen
Het is aangewezen een lijst op te stellen met een overzicht van de collecties die het

museum in zijn bezit heeft.
Stel bij het gebruik van afkortingen vooraf een lijst op met de toegelaten afkortingen en

hun verklaring.
HVK 50
Uitgebreide Standaard

34

Een uniek nummer dat aan het object of de groep objecten werd toegewezen en er door

het museum op werd aangebracht of aan bevestigd'
88.4.2334
123
XXI-2
Dit uniek identificatienummer, dat meestal bestaat uit een aantal cijfers en/of letters,

wordt door het museum aangebracht op of aan het object als dat de instelling binnen-

komt. Bij geautomatiseerde systemen is dit veld meestal het sleurelveld en kan ieder

nummer maar één keer in het systeem voorkomen. Dikwijls beschikken objecten over

meerdere inventarisnummers. Het is dan ook aan te raden een daarvan als definitief
nummer te kiezen en de oude of andere nummers te registreren in de velden Rrçrnrrutl¡soonr

en Rereneurr¡.

FACT I, CIDOC: Object Number, BASIS:Veld 3, SPECTRUM: Object Number, HVK 4

Minimale, Aanvullende en Uitgebreide Standaard

Een of meerdere trefwoorden waarmee wordt aangegeven welk soort obiect(en) wordt
geregistreerd.
Dissel
Kam
Fibula
Munt en Eburonenstater
Kruik en Siegburg
Kom en Terra Sigillata
Beker en Belgische Waar
Geef eerst een algemene term, eventueel gevolgd door een specifiekere benaming'

Voor dit veld is er nood aan een omvattend systeem van Nederlandstalige archeologische

termen. Een dergelijke thesaurus waarborgt de eenduidigheid en zorgt ervoor dat de

informatie-uitwisseling vlot verloopt.
FACT I, CIDOC: Object name, BASIS: Veld 4, SPECTRUM: Object name, HVK 6

Minimale, Aanvullende en Uitgebreide Standaard



7. Object Trefwoord Type

Definitie:

Voorbeeld:

Bron:

Invulinstructie

Gebruikt bij:

8. Titel

Verplicht veld CIDOC

Definitie:
Voorbeeld:

Invulinstructie:

B¡onl
Gebruikt bij:

9. Aantal

Definitie:
Voorbeeld:

lnvulinstructie:

Bron:

De naam van de gebruikte thesaurus of het gebruikte systeem om het OsJecr Tne¡woono toe
te wijzen.
AAT
ARCHIS thesaurus
SPECTRUM: Object name system, HVK 1I
Stel bij het gebruik van afkortingen vooraf een lijst op met de toegelaten afkortingen en
hun verklaring.
Uitgebreide Standaard

veld voor een'vrije'beschrijving van het object of de groep objecten in één regel.
Grote bolvormige glazen fles met afgebroken hals
Doos met ongesorteerd aardewerk
Sterk gecorrodeerde bronzen gesp met lederresten
Kom in handgevormd aardewerk waarvan een groot randfragment ontbreekt
Driehoekige pijlpunt
Formuleer de beschrijving zo bondig mogelijk in één doorlopende zin. Vermijd samenge-
stelde woorden en bijzinnen. Stel bij het gebruik van afkortingen vooraf een lijst op met
de toegelaten afkortingen en hun verklaring. Het opstellen van beschrijvingen kan gemak-
kelijker gemaakt worden door te werken met een gestandaardiseerde formule. Dit
verkleint ook de kans dat bepaalde aspecten van de beschrijving over het hoofd worden
gezren.

Ook voor dit veld is er nood aan een omvattend systeem van Nederlandstalige archeolo-
gische termen. Een goede thesaurus waarborgt de eenduidigheid en zorgt ervoor dat de
informatie-uitwisseling vlot verloopt. Het veld Trrer kan als onder- of bijschrift in een
publicatie gebruikt worden.
FACT 1, clDoc: Physical description, BASIS: veld 7, SPECTRUM: physical description
Minimale, Aanvullende en Uitgebreide Standaard

Een getal dat aangeeft hoeveel objecten in het record geregistreerd zijn.
I
4

200
Bij objectregistratie geeft men hier aan dat er één object wordt geregistreerd, bij bulkre-
gistratie het aantal stuks dat onder één nummer wordt geregistreerd (bijvoorbeeld: 50).
Het kan ook voorkomen dat één object bestaat uit verschillende samen horende delen: een
pot met een deksel, een servies uit verschillende delen... Men kan dan het geheel één
inventarisnummer geven, in het veld A¡ur¡,1 het aantal stukken noteren en dit vervolgens
in de velden Asprcr BescHnrJVrNc en BrscHnr.¡vlr.rc verduidelijken. Als de afzonderlijke stukken
ook aparte inventarisnummers hebben, kunnen ze afzonderlijk ingevoerd worden en/of
men kan verwijzen naar de 'bijbehorende nummers' maken in de velden Rer¡nrurlr Soonr en
Rrrenrrule Opv¡nxr¡lc.

Na interne afspraak zou men ervoor kunnen opteren om bij dit veld een I in te vullen
zodra een object archeologisch compleet is.
clDoC: Number of parts and components, SPECTRUM: Number of objects, HVK g, MUSEE:
p.8-9
Minimale, Aanvullende en Uitgebreide Standaard

35

Gebruikt bij:



lO. Opmerkingen

Definitie:

Voorbeeld:
Bron:

cebruikr bij:

ll. Vaste Standplaats

Verplicht veld CIDOC

Definitie:

Voorbeeld:

Invulinstructie:

Bron:

cebruikr bij:

12. vaste standplaats Datum

Definitie:

Voorbeeld:
lnvulinstructie:

Bron:

cebruikt bij:

13. Huidige Standplaats

Definitie:

Veld waar alle verdere, meer gedetailleerde informatie over de algemene identificatie van

het object of de groep objecten genoteerd kan worden.
I nventq risnummer a a n binn enzii de

BASIS: veld 20, HVK 90

Uitgebreide Standaard

Standplaats I ntormatie

36

Een term of code die de plaats aangeeft waar het object of de groep obiecten zich normaal

bevindt.
Lokaal 1.2.3., kast 4, doos 5
Vitrine 8.1

OO.2.a
Stel bij het gebruik van afkortingen of codes vooraf een lijst op met de toegelaten afkor-

tingen en codes en hun verklaring.
De informatie die in dit veld gegeven wordt, moet zo precies mogelijk zijn. Zoveel moge-

lijk moet verwezen worden naar de exacte ruimte, kast, vitrine of kist. De plaatsaandui-

dingen worden bij voorkeur logisch opgebouwd, beginnend met een term of code die een

ruimer geheel aangeeft en eindigend met een term of code die gedetailleerd de stand-

plaats aangeeft.
FACT I, CIDOC: NOTMAI IOCAtiON, BASIS: VCId I9, SPECTRUM: NOTMAI IOCAIiON, HVK 86

Minimale, Aanvullende en Uitgebreide Standaard

Datum waarop het object of de groep objecten op zijn vaste standplaats werd geregis-

treerd of er van een andere plaats naar terugkeerde.
02-05-2000
Vul bij iedere nieuwe handeling met het object een nieuwe regel in.

Het is aangewezen dit veld zo gedetailleerd mogelijk in te vullen. Schrijf jaartallen steeds

voluit. Gebruik steeds dezelfde schrijfwijze om een datum te noteren, bijvoorbeeld

dd-mm-jjjj.
Geen
Uitgebreide Standaard

Een term of code die de plaats aangeeft waar het object of de groep objecten zich op het

moment van de registratie bevindt en die afwijkt van de vaste standplaats.

Depot, kist 7
OO.2.a
Restauratieatelier
Fotoatelier

Voorbeeld:



Het is aangewezen een lijst van mogelijke standplaatsen op te stellen. Stel bij het gebruik
van afkortingen vooraf een lijst op met de toegelaten afkortingen en hun verklaring.
De informatie in dit veld moet zo precies mogelijk zijn. Indien mogelijk moet er verwezen
worden naar de exacte ruimte, kast, vitrine of kist. De plaatsaanduidingen worden bij
voorkeur logisch opgebouwd, beginnend met een term of code die een ruimer geheel
aangeeft en eindigend met een term of code die gedetailleerd de standplaats weergeeft.
CIDOC: Current location, SPECTRUM: Current location
Aanvullende en Uitgebreide Standaard

14. Huidige Standplaats Adres

Definitie Het adres waarop het object of de groep objecten zich op het moment van de registratie
bevindt, als dit afwijkt van het adres van de instelling.
Stedelijke Archeologische Dienst, Mariastraat 36a, g000 Brugge, België
Het is aangewezen een adreslijst op te stellen.
vul een adres als volgt in: naam van de persoon of instelling, straat, nummer, postcode,
plaatsnaam, land. Als men over een beperkt aantal mogelijke - of een aantal veel voorko-
mende - standplaatsen beschikt, kan er gewerkt worden met een codesysteem.
SPECTRUM: Location address
Uitgebreide Standaard

Voorbeeld:
Invulinstructie:
Bron:

Gebruikt bij:

Invulinstructie:

Bron:

Gebruikt bij:

Voorbeeld:
Invulinstructie:

Bron:

Gebruikt bij

Definitie:
Voorbeeld:

lnvulinstructie:
Bron:

Gebruikt bij:

15. Huidige Standplaats Datum

Definitie: Datum waarop het object of de groep objecten op de huidige plaats werd geregistreerd.
Voorbeeld: I2-09-2001
Invulinstructie: Vul bij iedere verhuizing van het object naar een nieuwe standplaats een nieuwe regel in.

Het is aangewezen dit veld zo gedetailleerd mogelijk in te vullen. Schrijf jaartallen steeds
voluit. Gebruik steeds dezelfde schrijfwijze om een datum te noteren, bijvoorbeeld
dd-mm-jjjj.

Bron: CIDOC: Current location date, SPECTRUM; Location date
Gebruikt bij: Uitgebreide Standaard

16. Huidige Standplaats Opmerking

Definitie: Veld waar alle verdere, meer gedetailleerde informatie over de huidige standplaats van
het object of de groep objecten genoteerd kan worden.
Ter studie tot 23-05-2001
Formuleer zo bondig mogelijk. vermijd samengestelde woorden en bijzinnen.
HVK 86
Uitgebreide Standaard

I 7. Aanbevelingen Hantering

37

Veld waarin aanbevelingen voor de hantering van het object worden opgenomen
Handschoenen dragen.
Niet aan handvat opnemen, werd gerestaureerd.
Formuleer zo bondig mogelijk. vermijd samengestelde woorden en bijzinnen.
SPECTRUM: Handling recommendations
Uitgebreide Standaard



18. Aanbevelingen VerPakking

Definitie:
Voorbeeld:
Invulinsttuctie:
Bron:

Gebruikt bij:

Veld waarin aanbevelingen voor de verpakking van het object worden opgenomen'

Voor dit object werd een speciale kist ontworpen. Deze bevindt zich in het atelier'

Formuleer zo bondig mogelijk. Vermijd samengestelde woorden en bijzinnen.

SPECTRUM: Packing recommendations
Uitgebreide Standaard

Definitie:
Voorbeeld:
lnvulinstructie:
Bron:

Gebruikt bij:

38

19. Aanbevelingen Tentoonstelling

Veld waarin aanbevelingen voor het tentoonstellen van het obiect worden opgenomen'

Niet in direct licht Plaatsen
Formuleer zo bondig mogelijk. vermijd samengestelde woorden en bijzinnen.

SPECTRUM: Display recommendations
Uitgebreide Standaard

Definitie:
Voorbeeld:

Een formulering met de reden waarom het object of de groep objecten werd verworven

IJnieke grafvondst.
O n m id d elliik t ento o n s t elb a ar'
Past in verwervingsplan voor 2000-2001'
Formuleer zo bondig mogelijk, vermijd samengestelde woorden en bijzinnen.

SPECTRUM: Acquisition reason

Uitgebreide Standaard

Invulinstructie:
Bron:

Gebruikt bii:

Verwerving / Atstoting

2O. Verwerving Wijze

Verplicht veld CIDOC

Definitie: Een term die duidelijk maakt hoe de instelling het object of de groep objecten heeft

verworven.
Voorbeeld: AankooP

Schenking
Ruil
Eigen oPgraving
Overdracht

Invulinstrucrie: Het is aangewezen een lijst op te stellen met termen die mogelijke wijzen van verwerving

voor de instelling omschrijven'
Bron: FACT I, CIDOC:Acquisition Method, BASIS: Veld 14, SPECTRUM:Acquisition Method, HVK 56

Gebruikt bij: Minimale, Aanvullende en Uitgebreide Standaard

21. Verwerving Reden

22. Verwerving Van

Verplicht veld CIDOC

Definitie: De naam van de persoon of instelling waarvan het object of de groep objecten verworven is'

voorbeeld: Leo Vranken (Leuven)

Koninktiik Munt- en Penningkabinet Leiden



lnvulinstructie:

Bron:

cebruikt bij:

23. Pedigree

Definitie:

Voorbeeldl
Invulinstructie:
Bron:

Gebruikt bij:

Bron:

Gebruikt bij:

Invulinstructie:
Bron:

Gebruikt bij:

24. Verwerving Datum

Verplicht veld CIDOC

Definitie: De datum waarop het object of de groep objecten door de instelling verworven werdVoorbeeld: 05-10-1967
07_2000
193 7

Invulinstructie: Het is aangewezen dit veld zo gedetailleerd mogelijk in te vullen. Schrijf jaartallen steeds
voluit. Gebruik steeds dezelfde schrijfwijze om een datum te noteren, bijvoorbeeld
dd-mm-jjjj.
FACT 1, CIDOC:ACqUiSitiON dAtE, BASIS: VCId 16, SPECTRUM:ACqUiSitiON dAtE, HVK 58
Minimale, Aanvullende en Uitgebreide Standaard

25. Verwerving Opmerking

Definitie: Veld waar alle verdere, meer gedetailleerde informatie over de verwerving van het object
of de groep objecten genoteerd kan worden.
Gekocht in drie delen.
Gesch o nken bij testame n t.
Formuleer zo bondig mogelijk. vermijd samengestelde woorden en bijzinnen.
SPECTRUM: Acquisition note
Uitgebreide Standaard

Voorbeeld:

26. Prijs

Het is aangewezen een archief bij te houden met de gegevens van personen en instel-
lingen die op gelijk welke manier bij het collectiebeheer betrokken zijn. Dat kan bijvoor-
beeld in een afzonderlijk adressenbestand.
FACT I' CIDOC: Acquisition source, BASIS: veld 15, SPECTRUM: Acquisition source, HVK 5Z
Minimale, Aanvullende en Uitgebreide Standaard

cegevens over volk, persoon of organisatie die het object of de groep objecten in
eigendom hadden voor het aan de instelling werd overgedragen.
Een deel van de collectie van Leo vranken is afkomstig van F. Huybrights.
Formuleer zo bondig mogelijk. vermijd samengestelde woorden en bijzinnen.
SPECTRUM: Object history note
Uitgebreide Standaard

Het bedrag waarvoor het object of de groep objecten verworven werd
23.000 BEF

250 €
Vermeld steeds de munteenheid.
BASIS: veld 17, SPECTRUM: Object purchase price, HVK 59
Uitgebreide Standaard
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Definirie:
Voorbeeld:

Invulinstructie:
Bron:

Gebruikt bij:



27. Prijs Opmerkingen

Definitie:

Voorbeeldl

Invulinstructie:
Bron:

Gebruikt bij:

28. Voorwaarden

Definitier

Voorbeeld:

Invulinstructie:
Bron:

Gebruikt bij:

Veld waar alle verdere, meer gedetailleerde informatie over de aankooppriis van het

object of de groep objecten genoteerd wordt'
L. Vermeulen gaf advies bii het bepalen van de aankoopprijs'

Dit object is naar onze eigen schatting meer waard'

Formuleer zo bondig mogelijk. vermijd samengestelde woorden en bijzinnen.

Ceen
Uitgebreide Standaard

Veld waar vermeld wordt of er bijzondere voorwaarden verbonden waren aan de aankoop

van het object of de groep objecten.
Afkomstig uit de voormalige collectie-De Schaetzen'

Verkocht op voorwaarde dat het øerestaureerd wordt'

Formuleer zo bondig mogelijk. vermijd samengestelde woorden en bijzinnen.

HVK 60
Uitgebreide Standaard

Bedrag van de effectieve, boekhoudkundige waarde van het object of de groep objecten'

15.000 BEF

100 €
Schrijf de waarde in cijfers volledig uit en vermeld steeds de munteenheid.

SPECTRUM: Object valuation
Uitgebreide Standaard
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29. Waarde

Definitie:
Voorbeeld:

Invulinstructie:
Bron:

cebruikt bij:

3O. Waarde Datum

Definitie:
Voorbeeld:
Invulinstructie:

Bron:

Gebruikt bij:

31. Waarde OPmerking

Definitie:

Voorbeeld:
Invulinstructie:
Bron:

Gebruikt bij:

Datum waarop de waarde van het object of de groep objecten werd bepaald'

23-07-1999
Het is aangewezen dit veld zo gedetailleerd mogelijk in te vullen' Schrijf jaartallen steeds

voluit. Gebruik steeds dezelfde schrijfwijze om een datum te noteren, bijvoorbeeld

dd-mm-jjjj.
SPECTRUM: Object valuation date

Uitgebreide Standaard

Veld waar alle verdere, meer gedetailleerde informatie over de waarde van het object of

de groep objecten genoteerd wordt.
De waarde werd qeschat door F. Vermeulen'

Formuleer zo bondig mogelijk. vermijd samengestelde woorden en bijzinnen.

SPECTRUM: Object valuation note

Uitgebreide Standaard



32. Verzekeringswaarde

Definitie:
Voorbeeld:

lnvulinstructie:
Bronl
Gebruikt bij:

33. Waardebepaling Datum

Definitie:
Voorbeeld:
Invulinstructie:

Bron:

Gebruikt bij:

Definitie:

Getal dat de waarde aangeeft waarvoor het object of de groep objecten verzekerd is
15.000 BEF

100 €
Schrijf de waarde in cijfers volledig uit en vermeld steeds de munteenheid.
HVK 6I
Uitgebreide Standaard

De datum waarop de verzekeringswaarde werd bepaald.
23-07-1999
Het is aangewezen dit veld zo gedetailleerd mogelijk in te vullen. Schrijf jaartallen steeds vol-
uit. Gebruik steeds dezelfde schrijfwijze om een datum te noteren, bijvoorbeeld dd-mm-jjjj.
HVK 62

Uitgebreide Standaard

34. Verzekeringswaarde Opmerking

Voorbeeld:

Veld waar alle verdere, meer gedetailleerde informatie over de verzekeringswaarde van
het object of de groep objecten genoteerd wordt.
Geschat door L. Vranken.
Geschatte wqqrde te laagT
Formuleer zo bondig mogelijk. Vermijd samengestelde woorden en bijzinnen. Het
opstellen van beschrijvingen kan gemakkelijker gemaakt worden door te werken met een
gestandaardiseerde formule. Dit verkleint ook de kans dat bepaalde aspecten van de
beschrijving over het hoofd worden gezien.
Ceen
Uitgebreide Standaard

lnvulinstructie:

Bron
Gebruikt bij:

35. Verlies / Schade Wijze

Definitie

Voorbeeld:

Invulinstructie:

Bron:
Gebruikt bij:

36. Verlies / Schade Datum

Definitie:
Voorbeeld:
Invulinstructie:

Bron:
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Veld waarin de wijze wordt beschreven waarop een object of een groep objecten verloren
of beschadigd is geraakt.
Object verloren.
Het oor brak bij het verplqqtsen van de kruik.
Formuleer zo bondig mogelijk. Vermijd samengestelde woorden en bijzinnen. Het
opstellen van beschrijvingen kan gemakkelijker gemaakt worden door te werken met een
gestandaardiseerde formule. Dit verkleint ook de kans dat bepaalde aspecten van de
beschrijving over het hoofd worden gezien.
SPECTRUM

Uitgebreide Standaard

De datum waarop het object of de groep objecten verloren of beschadigd is geraakt.
03-02-1999
Het is aangewezen dit veld zo gedetailleerd mogelijk in te vullen. Schrijf jaartallen steeds vol-
uit. Gebruik steeds dezelfde schrijfwijze om een datum te noteren, bijvoorbeeld dd-mm-jjjj.
Ceen
Uitgebreide StandaardGebruikt bij:



37. Verlies / Schade Aangever

Definitie: De naam van de persoon die melding maakt van het verlies of de beschadiging van het

object of de groep objecten.
L. Vranken
Het is aangewezen een archief bij te houden met de gegevens van personen en instel-

Iingen die op gelijk welke manier bij het collectiebeheer betrokken zijn. Dat kan bijvoor-

beeld in een afzonderlijk adressenbestand.
SPECTRUM: Loss/damage rePorter
Uitgebreide Standaard

Voorbeeld:
Invulinstructie:

Bron:

Gebruikt bij:

38. Aangifte Datum

Definitie:

Voorbeeld:
Invulinstructie:

Bronl
cebruikr bij:

Definitie

Voorbeeld:

Invulinstructie:
Bron:

Gebruikt bij:

40. Afstoting Wijze

De datum waarop het verlies of de beschadiging van het object of de groep objecten werd

gemeld.
23-03-1999
Het is aangewezen dit veld zo gedetailleerd mogelijk in te vullen. Schrijf jaartallen steeds

voluit. Gebruik steeds dezelfde schrijfwijze om een datum te noteren, bijvoorbeeld
dd-mm-jjjj.
SPECTRUM: Loss/damage date
Uitgebreide Standaard

39. Verlies / Schade Opmerking
42

Veld waar alle verdere, meer gedetailleerde informatie over het verlies van of de schade

aan het object of de groep objecten genoteerd wordt'
De diefstal werd aan Interpol gemeld.

De schade werd hersteld door het restauratieatelier.
Formuleer zo bondig mogelijk. Vermijd samengestelde woorden en bijzinnen.
SPECTRUM: Loss,/damage note
Uitgebreide Standaard

Definitie:
Voorbeeld:

Bron:

Gebruikt bij:

41. Afstoting Reden

Definitie:
Voorbeeld:
Invulinstructie:
Bron:

Gebruikt bij:

Term die aangeeft op welke wijze het object of de groep objecten werd afgestoten

Verkocht
Geruild
CIDOC: Disposal method , SPECTRUM: Disposal Method

Uitgebreide Standaard

Veld dat aangeeft waarom het object of de groep obiecten werd afgestoten.

Object past niet binnen het collectiebeleid'
Formuleer zo bondig mogelijk. Vermijd samengestelde woorden en bijzinnen.
SPECTRUM: Disposal reason
Uitgebreide Standaard



42. Afstoting Prijs

Definitie:
Voorbeeld:

Invulinstructie:
Bron:

Gebruikt bij:

De prijs die werd betaald voor her object of de groep objecten bij de afstoting.
145.000 BEF

s60,5 €
Schrijf de waarde in cijfers volledig uit en vermeld steeds de munteenheid.
SPECTRUM: Disposal price
Uitgebreide Standaard

43. Afstoting Ontvanger

Definitie:
Voorbeeld:

lnvulinstructie:

Bron:

Gebruikt bij:

44. Afstoting Datum

Definitie:
Voorbeeld:
Invulinstructie:

Bron:

Gebruikt bij:

45. Afstoting Opmerking

Definitie:

Voorbeeld:

Invulinstructie:
Bron:

Gebruikt b[j:

De persoon of de organisatie die het object of de groep objecten ontvangt na afstoting.
L. Vranken
PGRM

Het is aangewezen een archief bij te houden met de gegevens van personen en instel-
lingen die op gelijk welke manier bij het collectiebeheer betrokken zijn. Dat kan bijvoor-
beeld in een afzonderlijk adressenbestand.
CIDOC: Disposal recipient , SPECTRUM: Disposal recipient
Uitgebreide Standaard

De datum waarop het object of de groep objecten werd afgestoten.
5-07-1998
Het is aangewezen dit veld zo gedetailleerd mogelijk in te vullen. Schrijf jaartallen steeds
voluit. Gebruik steeds dezelfde schrijfwijze om een datum te noteren, bijvoorbeeld
dd-mm-jjjj.
CIDOC: Disposal date, SPECTRUM: Disposal dare
Uitgebreide Standaard
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46. Onderdeel

Definitie:

Veld waar alle verdere, meer gedetailleerde informatie over de afstoting van het object of
de groep objecten genoteerd wordt.
Het object vult de collectie van de ontvanqer qoed aan.
Een deel van de collectie ging naar Museum Kempenland.
Formuleer zo bondig mogelijk. Vermijd samengestelde woorden en bijzinnen.
SPECTRUM: Disposal note
Uitgebreide Standaard

KENMERKEN

Fysische Kenmerken

Trefwoord dat het onderdeel van het object of de groep objecten aangeeft waarvan de
fysische kenmerken beschreven gaan worden.
Handvat
Bovenzijde
Bodem
Geheel

Voorbeeld:
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Invulinstructie:

Bron:

Gebruikt bij:

47. Materiaal

Definitie:

Voorbeeld:

lnvulinstructie:

Bron:

Gebruikt bij:

Herhaal dit veld als men de fysische kenmerken van verschillende onderdelen wenst te

regi streren.
Voor dit veld is er nood aan een omvattend systeem van Nederlandstalige archeologische

termen. Een goede thesaurus waarborgt de eenduidigheid en zorgt ervoor dat de infor-
matie-uitwisseling vlot verloopt.
HVK 41

Uitgebreide Standaard

Een of meer trefwoorden waarmee wordt aangegeven uit welk materiaal of welke mate-

rialen het object of de groep objecten bestaat.
Metaal
Brons en Tin
Been

Hout en Bladgoud
Aardewerk
Hardsteen
Silex
GIas
Textiel
IJzer
De geregistreerde informatie heeft betrekking op het onderdeel of de respectievelijke

onderdelen uit het veld Ouornoerl. Registreer 'materiaal' zo vaak als nodig.

Voor dit veld is er nood aan een omvattend systeem van Nederlandstalige archeologische

termen. Een goede thesaurus waarborgt de eenduidigheid en zorgt ervoor dat de infor-

matie-uitwisseling vlot verloopt.
CIDOC: Material, BASIS: Veld 10, SPECTRUM: Material, HVK 25

Minimale, Aanvullende en Uitgebreide Standaard

48. Materiaal Beschrijving

Definitie:

Voorbeeld:

Invulinstructie:

Bron:

Gebruikt bij:

49. Beschrijving

Definitie:
Voorbeeld:

In dit veld wordt, ter aanvulling van het veld M¡renl¡.q1, een beschrijving gegeven van

iedere materiaalsoort waaruit het object of de groep objecten bestaat.

Donkerblauw semi-transpqrant glas met veel bellen

Gemagerd met witte en grijze kwarts
De geregistreerde informatie heeft betrekking op het onderdeel of de respectievelijke

onderdelen die in het veld OnoenreEl werden ingevuld.
Formuleer zo bondig mogelijk. Vermijd samengestelde woorden en bijzinnen'
Het opstellen van beschrijvingen kan gemakkelijker gemaakt worden door te werken met

een gestandaardiseerde formule. Dit verkleint ook de kans dat bepaalde aspecten van de

beschrijving over het hoofd worden gezien.

HVK27
Uitgebreide Standaard

Een tekstuele beschrijving van het uiterlijk van het object of de groep objecten.

Complete, grote, rechthoekige fles. De rand is schuin naqr buiten en naar binnen

qevouwen. Wijde cilindrische hals met 'toolmarks' onderaan. Rechthoekig lichaam met

bodemmerk.
De geregistreerde informatie heeft betrekking op het onderdeel of de respectievelijke

onderdelen die in het veld Oruoeao¡¡l werden ingevuld.
Invulinstructie:



Bron:

Gebruikt bij:

5O. Type

Definitie:
Voorbeeld:

Invulinstructie:

Bron:

Gebruikt bij:

51. Type opmerking

Definitie:

Voorbeeld:

Invulinstructie:

Bron:

Gebruikt b[j:

52. Vorm

Definitie:
Voorbeeldl

Invulinstructie:

Bron:

Gebruikt bij:

53. Kleur

Definitie:
Voorbeeld:

Schrijf doorlopende zinnen met zo weinig mogelijk samengestelde woorden en bijzinnen.
Het opstellen van beschrijvingen kan gemakkelijker gemaakt worden door te werken met
een gestandaardiseerde formule. Dit verkleint ook de kans dat bepaalde aspecten van de
beschrijving over het hoofd worden gezien.
clDoc: Physical description, BASIS: veld 7, SPECTRUM: physical description
Uitgebreide Standaard

Een code die het object of de groep objecten in een typologie plaatst.
DERU PL3.3
Rihq (1990) 12.26.4
Draq 24/25
D 45 variant
Voor dit veld is er nood aan afspraken tussen de archeologen. Momenteel heerst er geen
eenduidigheid in de gebruikte afkortingen voor types. Gebruik binnen de instelling steeds
dezelfde afkortingen en codes.
Ceen
Uitgebreide standaard

Veld waar alle verdere, meer gedetailleerde informatie over het type of de gebruikte typo-
logie genoteerd wordt.
Publicøtie 1993.
Dit type is zeer zeldzaam.
Volgens Riha E., 1990.
Typologie van Symonds R.

Formuleer zo bondig mogelijk. vermijd samengestelde woorden en bijzinnen.
Zorg ervoor dat de gebruikte typologie terug te vinden is in de literatuur.
Ceen
Uitgebreide standaard

Term die de vorm van het object of de groep objecten omschrijft.
Cilindrisch
Rechthoekig
Ovaql
De geregistreerde informatie heeft betrekking op het onderdeel of de respectievelijke
onderdelen die in het veld Ono¡noe¡r werden ingevuld.
Voor dit veld is er nood aan een omvattend systeem van Nederlandstalige archeologische
termen. Een goede thesaurus waarborgt de eenduidigheid en zorgt ervoor dat de infor-
matie-uitwisseling vlot verloopt.
Ceen
Uitgebreide Standaard

De kleur van het object of de groep objecten.
Rood
Grijs
Lichtgroen

45



rnvulins6ucrie: De geregistreerde informatie heeft betrekking op het onderdeel of de respectievelijke

onderdelen die in het veld ONornorer- werden ingevuld'

Registreer'kleur' zo vaak als nodig'

Bron: SPECTRUM: Colour
cebruiktbii: UitgebreideStandaard

54. Kleurcode
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Definitie:
Voorbeeld:
lnvulinstructie:

Bron:

Gebruikt bij:

55. Kleurkaart

Definitie:

Voorbeeld:

Invulinstructie:

Bron:

Gebruikt bij:

Een code uit een kleurkaart die de kleur van het object of de groep objecten aangeeft.

10R s/6-s/8
De geregistreerde informatie heeft betrekking op het onderdeel of de respectievelijke

onderdelen die in het veld ONo¡nnrEL werden ingevuld'

Registreer'kleurcode' zo vaak als nodig.
Ceen
Uitgebreide Standaard

De naam van de kleurkaart die werd gebruikt voor het bepalen van de kleur en/of kleur-

code van het object of de groep objecten
Munsell Soil Colour Chart
Oyoma en Takehqra
De geregistreerde informatie heeft betrekking op het onderdeel of de respectievelijke

onderdelen die in het veld Oxoeno¡el werden ingevuld.

Ceen
Uitgebreide Standaard

56. Kleur Opmerking

Definitie:
Voorbeeld:
lnvulinstructie:

Bron:

cebruikt bij:

57. Afmeting Soort

Definitie:
Voorbeeld:

Invulinstructie:

Bron:

Veld waar alle verdere, meer gedetailleerde informatie over de kleur genoteerd wordt.

Lichtgroen doorschijnend glas, donkerder in de plooien, irisatie op de hals.

De geregistreerde informatie heeft betrekking op het onderdeel of de respectievelijke

onderdelen die in het veld Onoenoerr- werden ingevuld.

Formuleer zo bondig mogelijk. Vermijd samengestelde woorden en bijzinnen' Het opstel-

len van beschrijvingen kan gemakkelijker gemaakt worden door te werken met een

gestandaardiseerde formule. Dit verkleint ook de kans dat bepaalde aspecten van de

beschrijving over het hoofd worden gezien.

Ceen
Uitgebreide Standaard

Een term die het aspect van een object of groep objecten aangeeft dat wordt gemeten.

Breedte
Hoogte
Omtrek
Diameter
Gewicht
De geregistreerde informatie heeft betrekking op het onderdeel of de respectieveliike

onderdelen die in het veld Or'loen¡¡rl werden ingevuld'
Registreer 'afmeting soort' zo vaak als nodig'
CIDOC: Dimension, BASIS: veld 12, SPECTRUM: Dimension' HVK 28

Uitgebreide StandaardGebruikt bij:



58. Afmeting Waarde

Definirier Veld met de numerieke waarde van de meting.
Voorbeeld: 23

4 s 3,88
Bron: clDoC: Measurement, BASIS: veld 12, SpECTRUM: Dimension value, HVK 29
Gebruiktbij: UitgebreideStandaard

59. Afmeting Eenheid

Definirie: Veld met de maateenheid die bij het meten is gebruikt.
Voorbeeld: cm

dm
m
gram

Bron: CIDOC: Measurement unit, BASIS: veld 12, SPECTRUM: Dimension measurement unit, HVK

Gebruikt bij:
30
Uitgebreide Standaard

6O. Afmeting Precisie

Definirie! Een term die de precisie van de meting omschrijft.
Voorbeeld: Naqr schatting

Circa
+

Invulinstructie: Als in dit veld niets ingevuld wordt, wordt ervan uitgegaan dat de gemeten waarde exact

Bron:
ls.
SPECTRUM: Dimension value qualifier, HVK 30
Uitgebreide Standaard

61. Afmeting Opmerking
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Gebruikt bij:

Definitie:
Voorbeeld:
Invulinstructie:
Bron:

Gebruikt bij:

62. Functie

Definitie:
Voorbeeld:

Invulinstructie:

Bron:

Veld waar alle verdere, meer gedetailleerde informatie over de afmeting genoteerd wordt.
Cemeten onder de microscoop
Formuleer zo bondig mogelijk. Vermijd samengestelde woorden en bijzinnen.
Ceen
Uitgebreide Standaard

Term die de oorspronkelijke functie van het object of de groep objecten omschrijft.
Schenkgerei
Eetqerei
Decoratief
Het is aangewezen een lijst op te stellen met mogelijke functies van objecten. Voor dit
veld is er nood aan een omvattend systeem van Nederlandstalige archeologische termen.
Een goede thesaurus waarborgt de eenduidigheid en zorgt ervoor dat de informatie-
uitwisseling vlot verloopt.
CIDOC: Original function
Uitgebreide StandaardGebruikt bij:



63. Gebruikssporen

Definitier
Voorbeeld:
lnvulinstructie:
Bron:

cebruikt bij:

64. Secundair Gebruik

Definitie:
Voorbeeld:

Bron:

¡nvulinstructie:
Gebruikt bijr

65. Vervaardiging Methode

Definitie:

Voorbeeld:

Invulinstructie:

Bron:

Gebruikt bij:

Invulinstructie:

Bron:

Gebruikt bü:

Definitie:

Beschrijving van de gebruikssporen op het obiect of de groep objecten'

Diepe krassen in de binnenzijde vqn de bodem'

Formuleer zo bondig mogelijk. Vermijd samengestelde woorden en bijzinnen.

Ceen
Uitgebreide Standaard

Beschrijving van de sporen van secundair gebruik van het object of de groep objecten'

Scherf werd rond geslepen, vermoedelijk om als speelschiif te dienen.

Kern vertoo nt kl oPs P oren.

Geen

Formuleer zo bondig mogelijk. Vermijd samengestelde woorden en bijzinnen.

Uitgebreide Standaard

Technische Kenmerken

48

Trefwoord dat de techniek omschrijft die gebruikt werd bij de productie van het object of

de groep objecten.
Geblazen
Gedraaid
Gehamerd
Voor dit veld is er nood aan een omvattend systeem van Nederlandstalige archeologische

termen. Een goede thesaurus waarborgt de eenduidigheid en zorgt ervoor dat de infor-

matie-uitwisseling vlot verloopt.
HVK 44
Uitgebreide Standaard

De naam van de persoon die instond voor de productie van het obiect of de groep

objecten.
Fai'encerie St. Ghislain (Belgique)

Durio
Primus

66. Vervaardiger RoI

Definitie: Trefwoord dat de rol omschrijft van de persoon die wordt geregistreerd in het veld

Voorbeeld:

Venv¡,qnorcen.

Pottenbakker
Glasblazer
Graveur
Voor dit veld is er nood aan een omvattend systeem van Nederlandstalige archeologische

termen. Een goede thesaurus waarborgt de eenduidigheid en zorgt ervoor dat de infor-

matie-uitwisseling vlot verloopt.
CIDOC: Production role, HVK 45

Uitgebreide Standaard

67. Vervaardiger

Voorbeeld:



Bron:

Gebruikt bij:

68. Vervaardiging Plaats

Definitie:
Voorbeeld:

Bron:

Definitie:

Voorbeeld:

Invulinstructie:
Bron:

Gebruikt bij:

CIDOC: Production group/person name, BASIS: veld 8, SPECTRUM: Object production
people/person, HVK 46
Uitgebreide Standaard

Invulinstructie:

Gebruikt bij:

69. Vervaardiging Opmerking

Veld waar alle verdere, meer gedetailleerde informatie over de vervaardiging genoteerd
wordt.
Voor het maken van de gaatjes werd een vierkante priem gebruikt.
Dit atelier produceerde vooral in de tweede eeuw.
Het kleurverschil is te wijten aan de stapeling tijdens het bakken.
Formuleer zo bondig mogelijk. Vermijd samengestelde woorden en bijzinnen.
SPECTRUM: Object production note, HVK 49
Uitgebreide Standaard

Definitie: Term die aangeeft of het object of de groep objecten van lokale, regionale of vreemde
origine is.
Import
Regionaal
Lokaql
IN(determineerbaar)
Ceen
Uitgebreide Standaard

Voorbeeld:

Bron:

Gebruikt bij:

7r. stijl / school

De plaats waar het object of de groep objecten werd geproduceerd.
Trier
Tienen
Zuid-Gallië
Gebruik indien mogelijk Nederlandstalige plaatsnamen. Als voor een plaats of regio in de
literatuur courant een anderstalige naam wordt gebruikt, valt het te overwegen deze te
gebruiken bij het registreren. Ook hierover is het aangewezen binnen de instelling de
nodige afspraken te maken.
CIDOC: Production place, SPECTRUM: Object production place, HVK 48
Uitgebreide Standaard

De stijl of de school waarin het object of de groep objecten is gemaakt.
Vroeg-Romaans
Stijl van Germanus
Het is aangewezen een lijst op te stellen van mogelijke scholen en stijlen
SPECTRUM: Style
Uitgebreide Standaard
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7O. Origine

Definitie:
Voorbeeld:

Invulinstructie:
Bron:

Gebruikt bij:

72. Stijl Opmerking

Veld waar alle verdere, meer gedetailleerde informatie over de stijl van het object of de
groep objecten genoteerd wordt.

Definitie:



Voorbeeld:

Invulinstructie:
Bron:

Gebruikt bij:

Herkenbaar aan de typische reliëfversiering.
Hieraan wordt getwijfeld door L. Vranken.
Formuleer zo bondig mogelijk. Vermijd samengestelde woorden en bijzinnen
Ceen
Uitgebreide Standaard

KENMERKEN DECORATIE / INSCRIPTIE

73. Decoratie Soort

Definitiel
Voorbeeld:

Invulinstructie:
Bron:

Gebruikt bij:

Een term die de decoratie op het object in een bepaalde soort onderbrengt
Radstempel
Visgraat
Geef zoveel trefwoorden als nodig.
Ceen
Uitgebreide Standaard
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74. Decoratie Trefwoord

Definitie:
Voorbeeld:

Invulinstructie:
Bron:

Gebruikt bij:

Een term die het afgebeelde onderwerp omschrijft
Leeuw
Athena
Geef zoveel trefwoorden als nodig.
Geen
Uitgebreide Standaard

75. Decoratie Beschrijving

Definitie:
Voorbeeld:

Invulinstructie:
Bron:

Gebruikt bij:

Veld dat is bestemd voor de beschrijving van de decoratie
Centraal stqat een symmetrisch opgebouwde boom met zes takken waarop verschillende

vogels zitten.
Formuleer zo bondig mogelijk. Vermijd samengestelde woorden en bijzinnen.
Ceen
Uitgebreide Standaard

76, Decoratie Methode

Definitie:

Voorbeeld:

Invulinstructie:
Bron:

Gebruikt bij:

Een term die aangeeft welke methode werd gebruikt voor het decoreren van het object of
de groep objecten.
Ingekrast
Gebeiteld
Geef zoveel trefwoorden als nodig.
Ceen
Uitgebreide Standaard

77. Decoratie Plaats

Definitie:
Voorbeeld:

Een term die de decoratie op het object lokaliseert
Onderkant bodem
Binnenkant rand



D'EEL 2

78. Decoratie Vervaardiger

Definitie: De persoon, het volk of de organisatie die instond voor de decoratie op het object
Voorbeeld: Germanus

Faience du Sud
Bron: Ceen
Gebruiktbij: UitgebreideStandaard

79. Decoratie Opmerking

Invulinstructie:

Bron:

Gebruikt bij:

Definitie:

Voorbeeld:
Invulinstructie:
Bron:

Gebruikt bij:

8O. Inscriptie Soort

Definitie:
Voorbeeld:

Invulinstructie:
Bron:

Gebruikt bij:

Geef voor ieder te beschrijven deel van de decoratie de overeenkomstige plaats op het
object.
Ceen
Uitgebreide Standaard

Veld waar alle verdere, meer gedetailleerde informatie over de decoratie van het object
genoteerd wordt.
Deze decoratie komt ook voor op benen kammen uit dezelfde periode.
Formuleer zo bondig mogelijk. vermijd samengestelde woorden en bijzinnen.
Ceen
Uitgebreide Standaard

5t

81. lnscriptie

Definitie:

Voorbeeld:

Invulinstructie:

Bron:

Gebruikt bij:

82, Transcriptie

Definitie:
Voorbeeld:

Een term die het soort inscriptie op het object aangeeft.
Opschrift
Graffiti
Stempel
Indien nodig worden meerdere termen aangeduid.
CIDOC: Mark,/inscription type, SPECTRUM: lnscription type, HVK 34
Uitgebreide Standaard

Veld dat is bestemd voor de letterlijke weergave van de tekstuele inscriptie, in de
oorspronkelijke taal.
o.yo.0oo

amanalis
VIBANI

TCTOR FI
Neem de inscriptie exact over. Duid eventueel met I en ] plaatsen aan waar stukken ver-
dwenen zijn. Neem ook punten en lijnen over.
CIDOC: Mark,/inscription text, SPECTRUM: Inscription content
Uitgebreide Standaard

Veld dat is bestemd voor de transcriptie van de inscriptie
VIBANVS

VICTOR FEC.



Invulinstrucrie: Het maken van transcripties, transliteraties en vertalingen wordt meestal overgela-

ten aan een specialist. Deze is op de hoogte van de te volgen regels binnen zijn specia-

liteit.
Bron: HVK 37

Gebruiktbij: UitgebreideStandaard

83. Inscriptie Beschrijving

Definitie:
Voorbeeld:

Invulinstructie:
Bron:

Gebruikt bij:

Veld dat is bestemd voor de beschrijving van een niet-tekstueel teken op het object

Graffito bestaande uit twee X'en en een dubbele verticale lijn.
Stempel in de vorm van een vis.
Formuleer zo bondig mogelijk. vermijd samengestelde woorden en bijzinnen.
clDoC: Mark/inscription description, SPECTRUM: Inscription description, HVK 37

Uitgebreide Standaard
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84. Inscriptie Methode

Definitie:

Voorbeeld:

Bron:

cebruikr bij:

85. Inscriptie Plaats

Definitie:
Voorbeeld:

Invulinstructie:

Bron:

cebruikr bij:

86. Schrift

Definitie:
Voorbeeld:

Bron:

Gebruikt bij:

87. Transliteratie

Definitie

Een term die aangeeft welke methode werd gebruikt voor het aanbrengen van een

inscriptie op het object.
Ingekrast
Gebeiteld
Geverfd
Gegraveerd
CIDOC: Mark,/inscription technique, SPECTRUM: Inscription method, HVK 35

Uitgebreide Standaard

Een term die de inscriptie op het object lokaliseert.
Onderkant bodem
Binnenkant rand
Geef voor ieder te beschrijven deel van de inscriptie de overeenkomstige plaats op het

object.
CIDOC: Mark/inscription position, SPECTRUM: Inscription position, HVK 36

Uitgebreide Standaard

Een term die het schrift van de tekstuele inscriptie benoemt.

Latijn
Grieks
Gallisch cursief
SPECTRUM: Inscription scriPt
Uitgebreide Standaard

Veld dat is bestemd voor het letter voor letter in een ander schrift overbrengen van de

tekens van de tekstuele inscriptie.
Bellerophon
Nefercheperoera

Voorbeeld:



[}EEL 2

lnvulinstructie: Het maken van transcripties, transliteraties en vertalingen wordt meestal overgelaten aan
een specialist. Deze is op de hoogte van de te volgen regels binnen zijn specialiteit.
Inscripties worden bij ons meestal naar het Latijnse alfabet omgezet.

Bron: SPECTRUM: Inscription transliteration
cebruikrbij: UitgebreideStandaard

88. Taal

Definitie:
Voorbeeld:

Broni
Gebruikt bij:

89. Vertaling

Definitie:

Voorbeeld:
Invulinstructie:

Bron:

Gebruikt bij:

Voorbeeld:
Invulinstructie:
Bron:

Gebruikt bij:

Een term die de taal van de tekstuele inscriptie aangeeft.
Lqt¡jn
Crieks
Frans
Duits
CIDOC: Mark/inscription language, SpECTRUM: Inscription language
Uitgebreide Standaard

Veld dat is bestemd voor de vertaling van de tekstuele inscriptie in de voertaal van de
instelling.
De teerling is geworpen.
Het maken van transcripties, transliteraties en vertalingen wordt meestal overgelaten aan
een specialist. Deze is op de hoogte van de te volgen regels binnen zijn specialiteit.
clDoc: Mark/inscription translation, SpECTRUM: Inscription translation
Uitgebreide Standaard

Veld waar alle verdere, meer gedetailleerde informatie over een inscriptie op het object
genoteerd wordt.
Het graffito werd aangebracht met een scherp metalen voorwerp.
Formuleer zo bondig mogelijk. vermijd samengestelde woorden en bijzinnen.
Ceen
Uitgebreide Standaard
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9O. Inscriptie Vervaardiger

Definitie: De persoon, het volk of de organisatie die de inscriptie op het object maakte.
Voorbeeld: Durio

Legio XX
Bron: SPECTRUM: Inscriber
cebruikrbij! UitgebreideStandaard

91. Inscriptie Opmerking

Definitie:

VONDSTI NFORMATI E

92. Contextnummer

Definitie: Nummer dat door de archeologen aan het object of de groep objecten werd toegekend en
dat verwijst naar de archeologische vondstcontext waaruit het object afkomstig is.
TO0lMU/001n23
Tr99Zr/2/04s

Voorbeeld:



lnvulinstructies:

Bron:

Gebruikt bij:

93. Context Trefwoord

Definitie:

Voorbeeld:

lnvulinstructie:

Bron:

Gebruikt bii:

94. Context Plaats ,/ Niveau

Definitie:

Voorbeeld:

Invulinstructie:
Bron:

Gebruikt bii:

95. Vindplaats Nummer

Definitie:
Voorbeeld:

Het contextnummer is een identificatienummer dat door de archeologen aan de vondsten

wordt toegekend. Het bestaat uit een combinatie van gegevens die verwijzen naar de

plaats en de datum van de opgraving waaruit het voorwerp afkomstig is, en gegevens die

het voorwerp in zijn vondstcontext plaatsen (bijvoorbeeld: TO0IMU/001/I23

Tongeren, 20o7, Muntstraat/ put 7/ vondstnummer 723). Archeologen gebruiken

momenteel verschillende systemen om contextnummers toe te wijzen. Het is aangewezen

te rade te gaan bij de archeologen die verantwoordelijk zijn voor de aanlevering van het

materiaal om meer te vernemen over de werking en betekenis van het door hen gebruikte

nummeringsysteem, en dit vervolgens ook te registreren.

Aangezien met dit nummer de link wordt gelegd tussen het object of de groep objecten

en het archeologisch verhaal waaruit het afkomstig is, is dit voor de archeologen het

belangrijkste veld. Het is dan ook van belang de cijfer/lettercode exact over te nemen.

Zie bibliografie'archeologische registratie'
SPECTRUM: Field collection number
Minimale, Aanvullende en Uitgebreide Standaard

t4

Een term die de archeologische vondstcontext aangeeft waaruit het object of de groep

objecten afkomstig is.

Paalgat
Beerput
Greppel
waterput
Kuil
Haard
Vloer
Afvallaag
Losse vondst
Voor dit veld is er nood aan een omvattend systeem van Nederlandstalige archeologische

termen. Een goede thesaurus waarborgt de eenduidigheid en zorgt ervoor dat de infor-

matie-uitwisseling vlot verloopt'
SPECTRUM: Place-context
Aanvullende en Uitgebreide Standaard

Een term of code voor de plaats waar (of het niveau waarop) het obiect of de groep

objecten binnen een archeologische vondstcontext werd(en) aangetroffen'

56.008 NB - 62. 985 WL

1 5B16XB
Laag 4

Neem de coördinaten die door de archeologen werden aangebracht, exact over'

SPECTRUM: Place-context level
Uitgebreide Standaard

Het unieke nummer of de unieke code waarmee de vindplaats geidentificeerd kan worden.

TOOlMU
Tt99Zt
14587
CIDOC II: Reference number, SPECTRUM: Field collection event reference numberBron:



Invulinstructie

Gebruikt bij:

Het is aangewezen een lijst te maken van de vindplaatsnummers die frequent voorkomen
in de eigen museumcollectie.
In de toekomst kan aansluiting gezocht worden met het systeem van geregistreerde site-
namen, of de hieraan gelinkte codes (locatienummers) in de CAI (Centraal Archeologische
Inventaris).
Uitgebreide Standaard

96. Vindplaats Soort

Definitie:
Voorbeeld:

Invulinstructie:

Bron:

Gebruikt bij:

97. Vindplaats

Definirie:
Voorbeeld:

Invulinstructies:

Bron:

Gebruikt bij:

98. Vondstdatum

Definitie:
Voorbeeld:

lnvulinstructie:

Bron:

Een term die de vindplaats typeert.
Grafveld
Nederzetting
Villa
Het is aangewezen om over de functionele interpretatie van de sites afspraken te maken,
intern en met de archeologen. Voor dit veld is er nood aan een omvattend systeem van
Nederlandstalige archeologische termen. Een goede thesaurus waarborgt de eenduidig-
heid en zorgt ervoor dat de informatie-uitwisseling vlot verloopt.
CIDOC II: Monument or site type
Uitgebreide Standaard

De naam van de plaats waar het object werd gevonden of opgegraven.
Bertem 'Zwaneberg'
Halle, Ninoofsesteenweg 61
Met'plaats'wordt hier een geografische aanduiding bedoeld. Registreer, als de gegevens
voorhanden zijn, eerst de gemeentenaam, dan de naam van de deelgemeente, vervolgens
het toponiem en/of de sitenaam en als laatste de straat. Ook huisnummers, perceelaan-
duidingen of kadastrale gegevens kunnen hier een plaats vinden.
Het is ook hier aangewezen een lijst te maken van de vindplaatsen die frequent voor-
komen in de eigen museumcollectie. Meestal worden sites aangegeven aan de hand van
de stad of het dorp en een straatnaam (de straat waaraan de site grenst) of een toponiem.
In de toekomst kan aansluiting gezocht worden met het systeem van geregistreerde site-
namen of de hieraan gelinkte codes (locatienummers) in de CAI (Centraal Archeologische
Inventaris van het Instituut voor het Archeologisch patrimonium).
CIDOC: Collection place, CIDOC II: Name of monument of site, SPECTRUM: Field collection
Place

Minimale, Aanvullende en Uitgebreide Standaard

Datum waarop het object of de groep objecten werd gevonden of opgegraven.
2001-01-12
1932-06
1989
Het is aangewezen dit veld zo gedetailleerd mogelijk in te vullen. Schrijf jaartallen steeds
voluit. Gebruik steeds dezelfde schrijfwijze om een datum te noteren, bijvoorbeeld
dd-mm-jjjj.
Samen met het veld 'vindplaats' geeft dit veld concretere informatie over de opgraving
waaruit het object afkomstig is. Op de site 'Tongeren, Muntstraat' kan bijvoorbeeld in
1999 en in 2000 een opgraving plaatsgevonden hebben.
CIDOC: Collection date, SPECTRUM: Field collection date
Aanvullende en Uitgebreide Standaard
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Gebruikt bij:



De naam van de persoon, groep of instelling die instond voor het vinden of opgraven van

het object of de groeP objecten'

J. Vandenbussche
PAMZOV
Het is aangewezen een archief bij te houden met de gegevens van personen en instel-

lingen die op gelijk welke manier bij het collectiebeheer betrokken zijn. Dat kan bijvoor-

beeld in een afzonderlijk adressenbestand'

CIDOC: Collector, SPECTRUM: Field collector
Uitgebreide Standaard

lOO. Archeologische Activiteit Naam

99. Vinder / Opgraver

Definitie:

Voorbeeld:

Invulinstructie:

Bron:

Gebruikt bij:

Definitie:

Voorbeeld:
Bron:

Gebruikt bij:

Definitie:

Voorbeeld:

Bronl
cebruikt bij:

Naam van het archeologisch onderzoek waarin het object of de groep objecten gevonden

of opgegraven werd.
Sjenhour Mission 2000
SPECTRUM: Field collection event name

Uitgebreide Standaard
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lOl. Archeologische Activiteit Methode

Een term die de gebruikte methode voor het vinden of het opgraven van het object of de

groep objecten omschrijft.
Prospectie
Opgraving
SPECTRUM: Field collection method
Uitgebreide Standaard

Definitie: Veld waar alle verdere, meer gedetailleerde informatie over de archeologische activiteit

wordt genoteerd.
Campagne onder leiding van H' Willems

Schrijf doorlopende zinnen met zo weinig mogelijk samengestelde woorden en bijzinnen'

SPECTRUM: Field collection note

Uitgebreide Standaard

Voorbeeld:
Invulinstructie:
Bron:

cebruikt bij:

lO2. Archeologische Activiteit Datum

Definitie:
Voorbeeld:

De periode waarin het archeologisch onderzoek plaatsvond'

Juni-julí 1998
Zomer 1978
23-s-2000
Noteer zo gedetailleerd mogelijk de data. Schrijf jaartallen steeds voluit. Gebruik steeds

dezelfde schrijfwijze om een datum te noteren, bijvoorbeeld dd-mm-jjjj.

SPECTRUM: Field collection date

Uitgebreide Standaard

Invulinstructie

Bron:

Gebruikt bij:

lO3. Archeologische Activiteit Opmerking



DEEI 2

Definitie:
Voorbeeld:
lnvulinstructie:

Bron:

cebruikt bij:

lO5. Periode

Definitie:

Voorbeeld:

Invulinstructie:

Bron:

Gebruikt bij:

lO4. Archeologische Activiteit Adres

Het adres waar het opgravingsarchief wordt bewaard.
PCRM, Kielenstraat 15, Tongeren, België
Het is aangewezen een lijst op te stellen met alle adressen waarop zich verdere informatie
in verband met de collectie bevindt.
vul een adres als volgt in: naam van persoon of instelling, straat, nummer, postcode,
plaatsnaam, land. Als men over een beperkt aantal mogelijke - of een aantal veel voorko-
mende - standplaatsen beschikt kan er gewerkt worden met een codesysteem.
Ceen
Uitgebreide Standaard

DATERING

Veld waarin de periode of de archeologische cultuur waarin het object of de groep
objecten werd geproduceerd, wordt aangegeven.
Vroegmiddeleeuws
Laat-Romeins
Bronstijd
Bandkeramiek
Het is ook hier aangewezen om een standaardlijst op te stellen van ruimere omschrij-
vingen van periodes en archeologische culturen met hun juiste benaming en bij voorkeur
ook met bijhorende dateringsminima en -maxima. Dit zou in samenspraak met de archeo-
logische wereld moeten gebeuren.
SPECTRUM: Date-Period
Minimale, Aanvullende en Uitgebreide Standaard

lO6. Datering Methode

Definitie:

Voorbeeld:

Bron:

Gebruikt bij:

107. Datering Begin

Definitie: Weergave in cijfers van de vroegst mogelijke datum die aan het object of aan de groep
objecten kan worden toegewezen, zo exact mogelijk.
1200
340 n. Chr.
+ 1000
25 v. Chr.
20.000 B.c.

57

Een term die de gebruikte methode voor het dateren van het object of de groep objecten
omschrijft.
Typologie
Stratigrafie
C-14-datering
Dendrochronologie
Thermoluminiscentie
Archeomagnetisme
SPECTRUM: Dating method
Uitgebreide Standaard

Voorbeeld:



Invulinstructiet

Bron:

Gebruikt bij:

Gebruik steeds hetzelfde formaat voor de invulling van dit veld. Bij geautomatiseerde

databanken is er soms al een formaat voorzien, wat de kansen op een foutieve invulling
kleiner maakt. Schrijf jaartallen steeds voluit. Gebruik steeds dezelfde schrijfwijze om

een datum te noteren, bijvoorbeeld dd mm-j¡¡¡.
Registreer in geval van een exacte datering dezelfde datum in het veld Dnrrntuc ErNor.

CIDOC: Production date, SPECTRUM: Date-earliest,/single
Aanvullende en Uitgebreide Standaard

lO8. Datering Waarde

Definitie:
Voorbeeld:

Invulinstructie:
Bron:

Gebruikt bijr

Een term of code die de nauwkeurigheid van de geregistreerde begindatum omschrijft.
Waarschijnlijk
Circa
Als dit veld niet is ingevuld, wordt ervan uitgegaan dat de geregistreerde data exact zijn'
SPECTRUM: Date-earliest,/single certainty
Uitgebreide Standaard

58

l09. Datering Opmerking

Definitie:

Voorbeeld:
Invulinstructie:
Bron:

cebruikt bij:

llO. Datering Eind

Definitie:

Voorbeeld:

lnvulinstructie:

Bron:

Gebruikt bij:

lll. Datering Waarde

Definitier
Voorbeeld:

Invulinstructie:

Bron:

Veld waar alle verdere, meer gedetailleerde informatie over de begindatering van het

object genoteerd kan worden.
Uitzonderlijk oud
Formuleer zo bondig mogelijk. Vermijd samengestelde woorden en bijzinnen.
Ceen
Uitgebreide Standaard

Weergave in cijfers van de laatst mogelijke datum die aan het object of aan de groep

objecten kan worden toegewezen, zo exact mogelijk.
1200
340 n. Chr.
+ 1000
25 v. Chr.
120.000 B.c.
Gebruik steeds hetzelfde formaat voor de invulling van dit veld. Bij geautomatiseerde

databanken is er soms al een formaat voorzien, wat de kansen op een foutieve invulling
kleiner maakt. Schrijf jaartallen steeds voluit. Gebruik steeds dezelfde schrijfwijze om

een datum te noteren, bijvoorbeeld dd-mm-j:::.
Registreer in geval van een exacte datering dezelfde datum in het veld Dnrenrrc Brcrru.

CIDOC: Production date, SPECTRUM: Date-latest/single
Aanvullende en Uitgebreide Standaard

Een term of code die de nauwkeurigheid van de geregistreerde einddatum omschrijft.
Waarschijnlijk
Circa
Als dit veld niet is ingevuld, wordt ervan uitgegaan dat de geregistreerde data exact

ztJn.
SPECTRUM: Date-latest certainty
Uitgebreide StandaardGebruikt bij:



I 12. Datering Opmerking

Definitie:

Voorbeeld:
Invulinstructie:
Bron:

Gebruikt bijr

ll3. Compleetheid

Definitie:
Voorbeeld:

lnvulinstructie:

Bron:

Gebruikt bij

Definitie:

Voorbeeld:

lnvulinstructie:

Bron!

Gebruikt bij:

I I 5. Omgevingscondities

Definitie:

Voorbeeld:

Invulinstructie
Bron:

Gebruikt bij:

Veld waar alle verdere, meer gedetailleerde informatie over de einddatering van het
object of de groep objecten genoteerd wordt.
Deze datering werd bevestigd door L. Vranken.
Formuleer zo bondig mogelijk. vermijd samengestelde woorden en bijzinnen.
Geen

Uitgebreide Standaard

COND ITIE

Een term die de graad van volledigheid van het object aangeeft.
Compleet (:vollediø object)
Incompleet (:niet volledig, deel of delen ontbreken maar het grootste deel is aanwezig)
Fragment (:klein deel van een object) (gefragmenteerd)
Kies een gepaste term. De compleetheid van een stuk wordt aangegeven, zodat reeds na
het invoeren van de basisgegevens gezocht kan worden naar stukken die voor tentoon-
stelling in aanmerking komen,
SPECTRUM: Completeness, HVK 2I
Aanvullende en Uitgebreide Standaard

I 14. Compleetheid Opmerking 59

Veld waar alle verdere, meer gedetailleerde informatie over de volledigheid van het ob-
ject genoteerd wordt.
De nqaldhouder ontbreekt.
Enkel de bodem is bewaard.
Gebruik dit veld slechts eenmaal per object en steeds in combinatie met het veld
ConplrrrHrlo.

SPECTRUM: Completeness note
Uitgebreide Standaard

Een beschrijving van de omstandigheden waarin het object of de groep objecten bewaard
wordt.
De scherven zijn opgeslagen in gescheurde dozen.
Cecond itioneerde vit rine.
Formuleer zo bondig mogelijk. vermijd samengestelde woorden en bijzinnen.
SPECTRUM: Environmental condition note
Uitgebreide Standaard

I 16. Omgevingscondities Datum

Definitie:
Voorbeeld:
Invulinstructie:

Bron:

De datum waarop de informatie over de omgevingscondities werd nagekeken.
23-6-1999
Vul bij iedere controle een nieuwe regel in. Het is aangewezen dit veld zo gedetailleerd
mogelijk in te vullen. Schrijf jaartallen steeds voluit. Gebruik steeds dezelfde schrijfwijze
om een datum te noteren, bijvoorbeeld dd-mm-jjjj
SPECTRUM: Environmental condition date
Uitgebreide StandaardGebruikt bij:



I I 7. Omgevingscondities Aanbeveling

Definitie: Specifieke aanbevelingen met betrekking tot de omgeving waarin het object of de groep

objecten moet worden bewaard.
Bew a ren in sil ica kor rel s.

Hu idcont act vermii den.

Formuleer zo bondig mogelijk. vermijd samengestelde woorden en bijzinnen.
SPECTRUM: Environmental recommendations
Uitgebreide Standaard

Voorbeeld:

Invulinstructiel
Bron:

Gebruikt bij:

t 18. Conditierapportage Methode

Definitiel Een term die de gebruikte methode voor een conditiecontrole of een technische doorlich-

ting omschrijft.
Visuele controle
X-stralen
Kies bij iedere controle de gepaste term. Vul bij iedere controle een nieuwe regel in.

SPECTRUM: Condition check,/assessment method
Uitgebreide Standaard

Voorbeeld:

Invulinstructie:
Bron:

Gebruikt bij:
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I 19. Conditierapportage Uitvoerder

Definitie: De naam van de persoon of instelling die verantwoordelijk is voor de conditiecontrole of

technische doorlichting.
P. Jansens
Vul bij iedere controle de uitvoerder in.

SPECTRUM: Condition checker / assessor
Uitgebreide Standaard

Voorbeeld:
lnvulinstructie:
Bron:

cebruikt bij:

Definitie:

Voorbeeld:
lnvulinstructie:

Bron:

Gebruikt bij:

121. Conditie

l2O. Conditierapportage Datum

De datum waarop de conditie van het object of de groep objecten is gecontroleerd of een

technische doorlichting plaatsvond.
23-09-2000
Het is aangewezen dit veld zo gedetailleerd mogelijk in te vullen. Schrijf jaartallen steeds

voluit. Gebruik steeds dezelfde schrijfwijze om een datum te noteren, bijvoorbeeld

dd-mm-jjjj. Noteer bij iedere controle de datum.
SPECTRUM: Condition check,/assessment date

Uitgebreide Standaard

Definitie:
Voorbeeld:

Een term die de algemene conditie van het object of de groep objecten aangeeft.

Goed
Matig
SIecht
Met conditie wordt de globale bewaringstoestand bedoeld waarin het archeologisch object

zich bevindt.
CIDOC: Condition, BASIS:VeId 11, SPECTRUM: CONditiON' HVK I8
Aanvullende en Uitgebreide Standaard

tnvulinstructie:

Bron:

cebruikt bij:



122. Conditie Opmerking

Definitie:

Voorbeeld:
Invulinstructie:
Bron:

Gebruikt bij:

123. Behandeling Prioriteit

Definitie:
Voorbeeld:

Invulinstructie:
Bron:

Gebruikt bij:

Veld waar alle verdere, meer gedetailleerde informatie over de conditie van het object of
de groep objecten genoteerd wordt.
Beker met zeer poederig uiterlijk. verdere desintegratie vindt plaats in hoog tempo.
Formuleer zo bondig mogelijk. Vermijd samengestelde woorden en bijzinnen.
CIDOC: Condition summary, SPECTRUM: Condition note
Aanvullende en Uitgebreide Standaard

Een term die de nood aan behandeling van het object of de groep objecten aangeeft.
Groep 1

Fase 3
Dringend
Het is aangewezen binnen de instelling afspraken te maken over het gebruikte systeem
SPECTRUM: Conservation treatment priorit
Uitgebreide Standaard

124, Behandeling Soort

Definitie:
Voorbeeld:

Invulinstructie:
Bron:

Gebruikt bij:

Een term die de toegepaste behandeling op het object of de groep objecten aangeeft.
Schoongemaakt
Gerestaureerd
Gereconstrueerd
Geef bij iedere behandeling een nieuwe term.
HVK 63-64
Uitgebreide Standaard
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125. Behandeling Methode

Definitie:

Voorbeeld:

Invulinstructie:
Bron:

Gebruikt bij:

126. Behandeling Materiaal

Definitie:

Voorbeeld:

Invulinstructie:
Bron:

cebruikr bij!

Een term die de gebruikte methode bij de behandeling van het object of de groep objecten
aangeeft.
Geplakt
Ontzout
Droogvriezing
Behandeld met...
Vul bij iedere behandeling de methode in.
HVK 65

Uitgebreide Standaard

Een term die het product of de stof noemt dat/die werd gebruikt voor de behandeling van
het object of de groep objecten.
Ethanol
Bad met 50 g natriumhydroxide
Epoxyhars
Vul bij iedere behandeling de gebruikte materialen in.
SPECTRUM: Conservation material
Uitgebreide Standaard



127. Behandeling Uitvoerder

Definitie:

Voorbeeld:
lnvulinstructie:

Bron:

Gebruikt bij:

Definitie:

Voorbeeld:

tnvulinstructie:
Bron:

cebruikt bij:

128. Behandeling Datum

Definirie: De datum waarop de behandeling van het object of de groep obiecten plaatsvond.

Voorbeeld: 2001-01-12
8/10/2000

Invulinsrrucrie: Het is aangewezen dit veld zo gedetailleerd mogeliik in te vullen. Schrijf jaartallen steeds

voluit. Gebruik steeds dezelfde schrijfwijze om een datum te noteren, bijvoorbeeld

dd-mm-jjjj. Noteer voor iedere behandeling de datum'

Bron: SPECTRUM: Treatment date, HVK 67

Gebruiktbij: UitgebreideStandaard

129. Behandeling Opmerking

De persoon of instelling die verantwoordelijk is/was voor het behandelen van het object

of de groep objecten.
S. Jansen
Het is aangewezen een archief bij te houden met de gegevens van personen en instel-

lingen die op gelijk welke manier bij het collectiebeheer betrokken zijn. Dat kan bijvoor-

beeld in een afzonderlijk adressenbestand.
HVK 66
Uitgebreide Standaard

Veld waar alle verdere, meer gedetailleerde informatie over de behandeling van het object

of de groep objecten genoteerd wordt.
Deze bijl werd al eens qerestaureerd in de jaren '60. Er is echter opnieuw corrosie opge-

treden.
Formuleer zo bondig mogelijk. Vermijd samengestelde woorden en bijzinnen.

HVK 68
Uitgebreide Standaard
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ASSOCIATIE / REFERENTIE
Associatie

l3O. Associatie Soort

Definitie: Een term die het soort associatie aangeeft dat met betrekking tot het object of de groep

objecten wordt gemaakt.

Voorbeeld: Activiteit
Concept
Cultuur
Dqtum
Gebeurtenis
Kenmerk
Organisatie
Obiect
Persoon
PIaats
Volk

Invutinsrructie: Registreer dit veld zo vaak als nodig. Gebruik hiervoor telkens maar één term. Het is

aangewezen een lijst op te stellen met standaardtermen die mogelijke associatie soorten

omschrijven.



Bron:

Gebruikr bij:

l3l. Associatie

Definitie:

Voorbeeld:

Invulinstructie
Bron:

Gebruikt bij:

132. Associatie Opmerking

Definitie:

Voorbeeld:
Invulinstructie:
Bron:

Gebruikt bij:

Reterenti e

133. Referentie Soort

Definitie:

Voorbeeld:

Invulinstructie:

Bron:

Gebruikt bij:

CIDOC: Association type, HVK 50
Uitgebreide Standaard

De activiteit, cultuur, datum, gebeurtenis, organisatie, persoon, plaats of het kenmerk,
concept, volk of object dat met het object of de groep objecten wordt geassocieerd.
Weven

Vrede
Bandkeramiek
2001-0 I-1 2
Tentoonstelling'Asterix en Europq'
Sted el ij ke Archeol o g i sche D i enst Bru g g e

L. Vranken
Eburonen
Registreer dit veld zo vaak als nodig.
CIDOC Associated name
Uitgebreide Standaard

Veld waar alle verdere, meer gedetailleerde informatie over de associatie met een object
of een groep objecten genoteerd wordt.
Tentoonstelling tussen I 2-08-I 999 en I -I 2-I 999
Formuleer zo bondig mogelijk. vermijd samengestelde woorden en bijzinnen.
HVK 55

Uitgebreide Standaard
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Een term die de aard van de referentie aangeeft met betrekking tot het object of de groep
objecten.
Audit
Conditierapport
Behandelingsrapport
Conserveringsrqpport
Reproductienummer
Restquratieverslag
Verzekeringspolis
Gebruikte literatuur
Publicatie
Catalogusnummer
Nu mm er verl ies,/ sc h adedossie r
Tento o nstel I i n g s nu m mer
Oud nummer
Ander nummer
Vergelijkbaar object
Cerelqteerd object
Opgravingscode
Registreer dit veld zo vaak als nodig. Gebruik hiervoor telkens maar één term. Het is aange-
wezen een lijst op te stellen met standaardtermen die mogelijke referenties omschrijven.
CIDOC: Reference type, SpECTRUM; Reference type, HVK Zg
Aanvullende en Uitgebreide Standaard



134. Referentie

Definitie:

Voorbeeld:

Invulinstructie:

Broni
Gebruikt bij:

135. Referentie Datum

Definitie:
Voorbeeld:
Invulinstructie:

Bron:

Gebruikt bij:

136, Referentie OPmerking

Definitie:

Voorbeeld:
Invulinstructie:
Bron:

Gebruikt bij:

137. Type Record

Definitie:

Voorbeeld:

Invulinstructie:

Bron:

Gebruikt bij:

Een nummer/code dat/die het object of de groep objecten linkt aan bijkomende infor-

matie of aan een ander objecl/groep objecten in de collectie; aansluitend bij het veld

Rer¡n¡nrtr Soonr.

345
P-23, P-24
PGRM-TS-?36-4, P.4
KBC TN 23.568.98
87.P.567
Dit veld is een aanvulling op het vorige veld. Het kan dus meerdere malen geregistreerd

worden. Er wordt gewerkt met nummers en vastgelegde codes. Volledige bibliografische

verwijzingen of verdere opgravingsgegevens zijn hier dus niet op hun plaats.

CIDOC: Reference, SPECTRUM: Reference, HVK77

Aanvullende en Uitgebreide Standaard

De datum van de referentie.
05-01-1977
Met deze datum bedoelen we de publicatiedatum van de referentie waarnaar verwezen

wordt.
Geen
Uitgebreide Standaard

64

Veld waar alle verdere, meer gedetailleerde informatie over de referentie van een object

of een groep objecten in genoteerd wordt.

Zeer goede aþeelding in deze publicatíe

Formuleer zo bondig mogelijk. Vermijd samengestelde woorden en bijzinnen.

SPECTRUM: Reference note, HVK 84

Uitgebreide Standaard

REG I STRATI EBEHEER

Veld waar genoteerd wordt of de geregistreerde gegevens in het huidige record betrekking

hebben op een object of een groep objecten

Bulk
Object
Vul dit veld slechts eenmaal per record in, Als de gegevens in het record betrekking

hebben op één enkel voorwerp, vul dan de term'Object' in. Gebruik de term'Bulk' als ze

betrekking hebben op een samenhangende groep voorwerpen'

SPECTRUM: Record tYPe

Uitgebreide Standaard



138. Registratie Status

Definitie:

Voorbeeld:

Invulinstructie:

Bron:

Gebruikt bij:

Voorbeeld:
Invulinstructie:

Bron:

Gebruikt bij:

Definitie:

Voorbeeld:
Invulinstructie:
Bron:

Gebruikt bij:

139. Registrator

Definitie! De naam van de persoon die de informatie over het object of de groep objecten aan het
record toevoegt.

Voorbeeld: N. De Winter
Prof. Hensen

Invulinstructie: Het is aangewezen een lijst op te stellen met de namen van de personen die gemachtigd
zijn informatie aan het record toe te voegen. Vul dit veld bij iedere toevoeging aan het
record in.

Bron: CIDOC: Recorder, SPECTRUM: Recorder, HVK 88
Gebruikt bij: Uitgebreide Standaard

l4O. Registratie Datum

Definitie: De datum waarop informatie over het object of de groep objecten aan het record werd
toegevoegd.
01-12-2001
Het is aangewezen dit veld zo gedetailleerd mogelijk in te vullen. Schrijf jaartallen steeds
voluit. Gebruik steeds dezelfde schrijfwijze om een datum te noteren, bijvoorbeeld
dd-mm-jjjj. Vul dit veld bij iedere toevoeging aan het record in,
CIDOC: Record date, SPECTRUM: Recording date, HVK 89
Uitgebreide Standaard

l4l. Registratie Opmerking

Term die de hoeveelheid informatie die over het object of de groep objecten in het record
geregistreerd is, omschrijft.
Minimaal
Fase 3
Vul dit veld zo vaak als nodig in. Het is aangewezen over het gebruikte registratiesysteem
intern afspraken te maken.
Gebruik hierbij telkens één term. Het is aangewezen een lijst van gestandaardiseerde
termen op te stellen.
SPECTRUM: Recording progress
Uitgebreide Standaard

Veld waar alle verdere, meer gedetailleerde informatie over de registratie van het object
of de groep objecten genoteerd wordt.
Datering moet worden aangevuld.
Noteer de informatie zo gedetailleerd mogelijk.
HVK 90
Uitgebreide Standaard
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0verzic ht

CIDOC verplicht veld

Minímale Standaard

I. OBJECTBEHEER
I dentiticatie

l' lnstelling Naam

2. lnventarisnummer
3. Object Trefwoord

4. Titel
5. Aantal

Standplaats I ntormatie

6. Vaste Standplaats

Verwerving / Altstoting

7. Verwerving Wijze

8. Verwerving Van

9. Verwerving Datum

Aanvullende Standøard

I. OBJECTBEHEER
I dentiÉicatie

l. Instelling Naam

2. Inventarisnummer
3. Object Trefwoord

Standplaats I ntormatie

6. Vaste Standplaats

7. Huidige Standplaats

Verwerving / Atstoting

8. Verwerving Wijze

9. Verwerving Van

10. Verwerving Datum

llitgebreide Standøard

ì. OBJECTBEHEER
I dentiticatie

l. Instelling Naam
2. Afdeling Naam
3. Huidige Eigenaar
4. Collectie
5. Inventarisnummer
6. Object Trefwoord
7. Object Trefwoord Type
8. Titel
9. Aantal
10. Opmerkingen

Standplaats I ntormatie

ll. Vaste Standplaats
12. Vaste Standplaats Datum
13. Huidige Standplaats
14. Huidige Standplaats Adres
15. Huidige Standplaats Datum
I6. Huidige Standplaats

Opmerking

I 7. Aanbevelingen Hantering
I 8. Aanbevelingen Verpakking
19. Aanbevelingen

Tentoonstelling

Verwerving / Atstoting

20. Verwerving Wijze
21. Verwerving Reden
22. Verwerving Van
23. Pedigree
24. Verwerving Datum
2 5. Verwerving Opmerking

26. Prijs
27. Prijs Opmerkingen
28. Voorwaarden

29. Waarde
30. Waarde Datum
3I. Waarde Opmerking

3 2. Verzekeringswaarde
33. Waardebepaling Datum
34. Verzekeringswaarde

Opmerking
35. Verlies/Schade Wijze
36. Verlies/Schade Datum
37. Verlies/Schade Aangever
38. Aangifte Datum
39. Verlies/Schade Opmerking
40. Afstoting Wijze
41. Afstoting Reden
42. Afstoting Prijs
43.Afstoting Ontvanger
44. Afstoting Datum
45. Afstoting Opmerking

4
5

Titel
Aantal
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2. KENMERKEN
Fysische Kenmerken

10. Materiaal

2. KENMERKEN
Fysische Kenmerken

I l. Materiaal

2. KENMERKEN
Fysische Kenmerken

46. Onderdeel
47. Materiaal

48. Materiaal Beschrijving
49. Beschrijving
50. Type
51. Type Opmerking
52. Vorm

53. Kleur
54. Kleurcode
55. Kleurkaart
56. Kleur Opmerking

57. Afmeting Soort
58. Afmeting Waarde
59. Afmeting Eenheid
60. Afmeting Precisie
61. Afmeting Opmerking

62. Functie
63. Gebruikssporen
64. Secundair Gebruik

Technische Kenmerken

65. Vervaardiging Methode
66. Vervaardiger Rol
67. Vervaardiger
68. Vervaardiging Plaats
69. Vervaardiging Opmerking

70. Origine
71. Stijl / School
72. Stijl Opmerking

Kenmerken Decoratie /
I nscriptie

73. Decoratie Soort
74. Decoratie Trefwoord
75. Decoratie Beschrijving
76. Decoratie Methode
77. Decoratie Plaats
78. Decoratie Vervaardiger
79. Decoratie Opmerking

80. Inscriptie Soort
81. Inscriptie
82. Transcriptie
83. Inscriptie Beschrijving
84. Inscriptie Methode
85. Inscriptie Plaats
86. Schrift
87. Transliteratie
88. Taal
89. Vertaling
90. Inscriptie Vervaardiger
9I. Inscriptie Opmerking
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3. VONDSTI NFORMATI E

I 1. Contextnummer

I2. Vindplaats

4. DATERI NG

I3. Periode

I2. Contextnummer
13. Context Trefwoord

14. Vindplaats
15. Vondstdatum

4. DATERI NG

16. Periode

17. Datering Begin

18. Datering Eind

92. Contextnummer
93. Context Trefwoord
94. Context Plaats / Niveau

95. Vindplaats Nummer
96. Vindplaats Soort
97. Vindplaats
98. Vondstdatum
99. Vinder / Opgraver

3. VONDSTI NFORMATI E 3. VONDSTI NFORMATI E

I 00.

101.

r02.

r 03.

104.

Archeologische Activiteit
Naam
Archeologische Activiteit
Methode
Archeologische Activiteit
Datum
Archeologische Activiteit
Opmerking
Archeologische Activiteit
Adres

4. DATERING

Periode
Datering Methode
Datering Begin
Datering Waarde
Datering Opmerking
Datering Eind
Datering Waarde
Datering Opmerking
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10 5.
r06.
ro7.
108.
I 09.
1 10,
I11.
tt2.



5. COND ITIE

19. Compleetheid

20. Conditie
21. Conditie Opmerking

6. ASSOCIATIE / REFERENTIE

Reterentie

22. Referentie Soort
23. Referentie

5. CONDITIE

113. Compleetheid
I 14. Compleetheid Opmerking

I I 5. Omgevingscondities
I 16. Omgevingscondities Datum
I I 7. Omgevingscondities

Aanbeveling

118 Conditierapportage
Methode
Conditierapportage
Uitvoerder
Conditierapportage Datum
Conditie
Conditie Opmerking

Il9

t20.
I2t.
122.

I 28.
129.

123
t24
r25
I26
t27

Behandeling Prioriteit
Behandeling Soort
Behandeling Methode
Behandeling Materiaal
Behandeling Uitvoerder
Behandeling Datum
Behandeling Opmerking
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6. ASSOCIATIE / REFERENTIE
Associatie

130. Associatie Soort
131. Associatie
I32. Associatie Opmerking

ReFerentie

I33. Referentie Soort
134. Referentie

135. Referentie Datum
1 36. Referentie Opmerking

7. REGISTRATIEBEHEER

I37. Type Record
I 38. Registratie Status
139. Registrator
140. Registratie Datum
I4l. Registratie Opmerking



aanbevelingen

Dit hoofdstuk is gebaseerd op de onderwerpen die tijdens het onderzoek naar de standaarden in de

stuurgroepdiscussies werden besproken. De registratieproblematiek in de musea vertoont duideliik

raakvlakken met andere museale problemen. Zo is 3.1 gewijd aan de samenhang tussen registratie

en conservatie. 3.2 gaat dieper in op de nood aan Nederlandstalige thesauri en aan interne

afspraken voor het maken van beschrijvingen. ln 3.3 worden de voordelen van de automatisering

van het registratiesysteem belicht, maar er qaat ook aandacht naar de problemen die automatise-

rinq met zich kan meebrengen voor het museumpersoneel. In 3.4 bekiiken we het'Project

Registratie Archeologie' in een ruimer kader.

R.gistratie en conservatie

Het onderzoek van Patrick Monsieur uit 1998 bracht de Vlaamse musea en instellingen met

archeologische collecties in kaart. Er werd nagegaan wat de huidige stand van het beheer en het

behoud van de voorwerpen was, en er werden aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot

restauratie en conservatie. Uit het besluit van dit onderzoek bleek dat er in Vlaanderen terzake

een grote achterstand is: 'Dit rapport schetst geen rooskleurig beeld van de archeologische collec-

ties in de Vlaamse Musea en Instellingen. [...] Het is in de eerste plaats wenselijk een volledig

bestand aan te leggen van de archeologische collecties in Vlaanderen. De meeste zijn nu wel reeds

in kaart gebracht, maar het opstellen van meer verfijnde criteria om ze preciezer te beschrijven

blijft een noodzaak. Er moet ook een beter beeld komen van de inhoud van de collecties. Een

belangrijke hinderpaal hiervoor vormt de grote achterstand in de registratie. Dankzii het proiect
,standaardisering collectieregistratie'kan hierin snel vooruitgang worden geboekt. Bij die regis-

tratie zal het belangrijk zijn de materialen waaruit de archeologische voorwerpen zijn vervaar-

digd en de toestand waarin ze zichbevinden zo goed en werkbaar mogelijk te beschrijven. [..'l
Bij onze plaatsbezoeken stelden we herhaaldelijk vast dat de enquête het besef had gewekt dat er

met bepaalde stukken en aan bepaalde toestanden iets moest gebeuren.'e

De jongste drie jaar leverden de musea en instellingen aanzienlijke inspanningen om verandering

te brengen in deze schrijnende situatie. Het probleem is echter zeer omvangrijk en de bewustma-

king en broodnodige mentaliteitsverandering moeten voortdurend'gevoed'worden. Dit project

wil een eerste aanzet geven tot het creëren van een noodzakelijk werkinstrument: een gestandaar-

diseerd systeem voor de registratie van de collecties dat musea in staat moet stellen aan actief

collectiebeheer, en dus ook aan conservatie, te doen. De nadruk ligt hier wel degelijk op 'het

geven van een eerste aanzet'. Het publiceren van dit werk biedt op zichzelf geen verbetering voor

de depots van musea en instellingen. Het is nu aan de depotbeheerders en conservators om de

nieuwe informatie in deze bladzijden ter hand te nemen en ervoor te zorgen dat het registratie-

en inventarisatieplan van de instelling wordt gerealiseerd.

, MONSIEUR p., Archeolog¡sche collecties (Beheer, conservatie, en restauratie van museale collecties, 2. Onderzoeksproject in opdracht van

de Vlaamse Gemeenschap), Brussel, 1999, p. 86



BEDENKINGEN EN AANBEVELINGEN

Op dit project zullen nog diverse nieuwe projecten volgen. Die zullen zich richten op deelaspecten,
waaronder zowel de problemen rond geautomatiseerde collectieregistratie als deze
in verband met conservatie. (De laatste decennia ligt bij de registratie van archeologische objecten in
musea de nadruk meer en meer op de documentatie van de bewaringstoestancl van de stukken. Terecht.
Met de automatisering van de museale registratiesystemen doen zich voor het controleren en volgen van
die bewaringstoestand van de artefacten nieuwe mogelijkheden voor.) Er zal gewerkt worden met
gebruikershandleidingen en studiedagen, waardoor de betrokkenheid van de mensen op het terrein
gewaarborgd blijft. ook de museumconsulenten spelen een belangrijke rol op het gebied van praktisch
advies, opleiding en begeleiding.

Het probleem rond de toestand en het behoud van de objecten is echter op veel plaatsen nijpend. Met de
aanpak ervan kan niet worden gewacht worden tot de registratie van alle museumstukken is afgerond.
We raden dan ook aan om meteen, samen met het opstarten van registratieprojecten in de instelling -
waarbij uiteraard de objecten moeten worden'bekeken'-, een plan op te stellen dat als doel heeft een
overzicht te maken van de conditie van de volledige collectie, en wel in de vorm van conditierapporten
(bijvoorbeeld per stuk, per deelcollectie of per bulkgroep...). Deze informatie zal het conservatieplan
van de instelling ondersteunen met exacte data.

In de praktijk lijkt het ons aanbevelenswaardig om:
- samen met het registratieplan een plan op te stellen dat gericht is op het nagaan van de toestand van

de objecten, het verzamelen van deze informatie in conditierapporten en het bieden van de eerste hulp;
- bij het registreren de meest noodlijdende objecten af te zonderen en in een stabiele omgeving

onder te brengen. Bij het registreren van bulkcollecties moeten de'noodlijdende'objecten uit de groep
worden genomen en een eigen nummer krijgen;
bij de start van een registratieplan ook budgetten te zoeken om de conservatie structureel mee aan te
pakken;

- de Aanvullende Standaard (zie 2.3) te gebruiken en het veld Cor.rorrrr Opr,{rnxrxc met een goede beschrij-
ving in te vullen. Het is mogelijk binnen de instelling afspraken te maken over een systeem van rappor-
tering dat werkt met een aantal codes of termen. Op deze manier ontstaat er een gradatie in de nood-
zaak tot behandeling. Een dergelijk vast protocol zorgr er bovendien voor dat de beschrijving snel kan
gebeuren en dat er geen aspecten over het hoofd worden gezien;

- bij ieder object dat afgezonderd enlof behandeld wordt, meer informatie (zie de Uitgebreide Standaard
in2'4) in verband met de conditie aan te vullen. Deze informatie kan gebundeld worden in conditie-
rapporten, die op hun beurt de basis kunnen leggen voor een conservatiebeleid op lange termijn.

Conservatie en behandeling is een belangrijk deel van de museumwerking en er is zeer veel literatuur
over te vinden' We verwijzen hier dan ook naar voor verdere informatieÌ0. Van primordiaal belang is het
nemen van de nodige maatregelen in verband met de preventieve conservatie. In het kader van deze
maatregelen zal het materiaal op regelmatige basis gelnspecteerd moeten worden, zodat men tijdig kan
ingrijpen bij een achteruitgang in de bewaringstoestand. Een restauratiebeleid (actieve conservatie) op
lange termijn moet hoe dan ook een belangrijk facet zijn binnen de werking van elk museum en van elke
wetenschappelijke instelling. Dit betekent niet dat men over een grote 'wetenschappelijke'bagage in dit
gebied moet beschikken om verantwoord aan het werk te kunnen gaan.

In het verleden werden conditie- en restauratierapporten los van het museale registratiesysteem opge-
steld en bijgehouden. Met de huidige geautomatiseerde pakketten is het mogelijk te verwijzen naar deze
conditie- en restauratierapporten en de plaats waar ze worden bewaard. Men kan in de objectfiche ook
een grote hoeveelheid informatie in verband met de toestand van het object noteren. Dit registreren van
informatie over de conditie van het object heeft tal van voordelen:
- voor de hand liggend is het nut van deze informatie bij de conditierapportage van een object of bij de

eventuele behandeling van het stuk;

r0 Een goede bibliografie is te vinden jn het rapport-l\'lonsieur uit Ì999, waarvan de hoofdstukken 4 en 5 volleclig gewijd zijn aan passieve
en actieve conservatie ze schetsen een goed beeld van de belangrijkste kne¡punten.

71



- het kennen van de conditie is ook van belang bij het inrichten van tentoonstellingen. Bij het zoeken

naar relevante stukken krijgt men hierdoor meteen informatie over de toestand waarin ze zich

bevinden. Hierdoor kan bijvoorbeelcl worden bepaald wat het budget zal zljn dat nodig is om een

aantal objecten in het kader van een tentoonstelling te laten behandelen of restaureren;

- ook voor de manier waarop iets tentoongesteld kan worden, is deze informatie zeer nuttig. Bepaalde

stukken verdragen bijvoorbeeld geen zonlicht, andere moeten in een zeer stabiele omgeving tentoon-

gesteld worden of hebben speciale ondersteuning nodig. Als dit op voorhand bekend en beschreven is,

kan er op tijd met de nodige voorbereidingen worden gestart;

- ook bij bruiklenen is het van belang dat bruikleengever én -nemer over goede documentatie over de

toestand van het geleende object beschikken. Beide partijen moeten het eens zijn over de conditie

waarin een object vertrekt en waarin het terugkeert;
- een goede doorlichting bij de aanwerving van nieuwe objecten of groepen objecten voorkomt verras-

singen op lange termiin.
Ten slotte willen we hier nog eens wijzen op de waarde van een goed beeldarchief. Vooral voor het

volgen van de bewaringstoestand van objecten en de eventuele restauratie ervan is het belangrijk om

over goede documentatie van het uitwendig aspect van de artefacten te beschikken.

Thesaurl en gestandaardiseerde beschrijvingen
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Met de inüoductie van geautomatiseerde registratiesystemen worden museale archieven en inventa-

rissen van intern kaartsysteem 'bevorderd' tot museaal werkinstrument. Bovendien biedt zo'n databank

mogelijkheden voor zowel intern als extern gebruik en kan dit als een handig middel voor de ontsluiting

van de collectie gezien worden. We denken hierbij aan de talrijke collecties die momenteel al op het

internet raadpleegbaar zijn of aan de museumbibliotheken waarin op hetzelfde internet naar informatie

kan worden gezocht.
Maar ook los van het internet is een goedgestructureerde databank met extensieve zoekmogelijkheden

een bron van nieuwe informatie. Ontsluiting op deze wijze is niet alleen zinvol voor het museumpu-

bliek, maar biedt ook voor de wetenschappelijke wereld nieuwe mogelijkheden.

Efficiënt zoeken naar informatie stelt eisen aan het registreren. De zoekfuncties van geautomatiseerde

systemen houden bijvoorbeeld (vooralsnog) geen rekening met verschillende schrijfwijzen en syno-

niemen. Als de velden van de databank bij het registreren met een grote hoeveelheid verschillende

termen worden ingevuld, wordt het zoeken naar een object of een serie objecten een probleem' Een

voorbeeld kan dit verduidelijken: de vaste registrator van het museum vult in het veld OsJecr Nnnv steeds
,wrijfschaal,in om de vele wrijfschaalfragmenten van het museum te registreren. Een specialist terzal<e

die gedurende enkele dagen naar enkele bijzondere stukken komt kijken, vult tegelijk de databank aan'

Hij schrijft in het veld OeJ¡cr N¡nN{ echter'mortarium'. Gevolg: men moet op twee termen zoeken om alle

gezochte objecten uit de databank te filteren. In een situatie waarbij een onbekend aantal verschillende

schrijfwijzen, notaties (voor bijvoorbeeld data) of synoniemen in gebruik zijn, worden de zoekresul-

taten zeer onvolledig.

Dit probleem wordt nog prangender als men informatie wil uitwisselen met andere musea en instel-

lingen. Men kan dan wel binnen de eigen instelling een consensus bereikt hebben, maar als in de andere

databank(en) andere termen worden gebruikt voor gelijkaardig materiaal, is het overzicht over de collec'

ties in een ruimer kader net zo goed snel zoek. Een project dat duidelijke én omvangrijke

Nederlandstalige thesauri voor de archeologie zal aanbrengen, dringt zich dan ook op, zeker gezien het

feit dat er nu reeds op grote schaal met het registreren is begonnen. Gelukkig beschikken we sinds kort

over de Nederlandstalige (vertaalde) Art en ArchitectureThesaurus. Hopelijk zal die t.z.t. vervolledigd

worden met specifiek archeologische termenrr'

tr voor meer informatie over het vertaalproject z¡e: http:'/'/www rkd nl'lprjcts/aat-n htm



BEDENKINCEN EN AANBEVELINGEN

Het standaardiseren van de terminologie wil echter niet enkel zeggen dat in de toekomst thesauri zullen
bepalen wat mag worden ingevuìd en wat niet. Bovendien worden in een thesaurussysteem verbanden
gelegd tussen termen die bijvoorbeeld de 'wrijfschalen' en de 'mortaria' uit ons voorbeeld automatisch
met mekaar verbinden. Dat moet de grote hoeveelheid termen die nu reeds in bestaande systemen zijn
opgenomen ondervangen, maar het wil ook het maken van beschrijvingen flexibel houden, aangepast
aan de complexiteit van de taal en de manier waarop wij haar gebruiken.

Een ander aspect van het registeren dat aandacht verdient, is de standaardisering van beschrijvingen.
Hiermee wordt bedoeld dat er voor beschrijvingen die tijdens het registreren regelmatig moeten worden
gemaakt, een vast patroon wordt ontworpen. Binnen een instelling kunnen zulke afspraken worden
gemaakt voor bepaalde velden. Doel is dat bij iedere beschrijving dezelfde onderdelen in dezelfde volg-
orde aan bod komen. Op die manier wordt voor een uniforme invulling van de beschrijvende velden
gezorgd en wordt de kans kleiner dat bepaalde aspecten van een beschrijving over het hoofd worden
gezien. Als er verschillende mensen bij het registreren zijn betrokken, is het maken van dit soort interne
afspraken een noodzaak.

Geautomatiseerde systemen in een musea e context

De voordelen van een qeautomatiseerd systeem
Tegenwoordig denken we bij het begrip 'registreren' onmiddellijk aan geautomatiseerde databanksys-
temen. De voordelen daarvan spreken dan ook voor zich:
- de commerciële systemen die beschikbaar zijn voor de museale werking, zijn niet langer louter gecom-
puteriseerde fichebakken, maar echte managementinstrumenten;

- er wordt één systeem geïmplementeerd dat via een aantal modules een groot aantal taken aankan;
- een geautomatiseerd systeem ordent en documenteert de collectie, die op duidelijke formulieren gere-
gistreerd kan worden. Dit kan zowel beschrijvend gebeuren als in een beeldbank;

- het zorgt bij correct gebruik voor tijdswinst doordat het tot in het oneindige routinehandelingen kan
uitvoeren die anders inspanningen vragen van verschillende mensen en doordat er verschillende
mensen gelijktijdig met het systeem kunnen werken;

- het zorgt voor een overzicht van de bewegingen van objecten: bruiklenen, verwerving en afstoting van
objecten, verlies- en schadegevallen;

- het bevat alle nodige informatie om aan collectiebeheer en conservatieplanning te doen;
- het stelt het museum in staat risicoschattingen, rampenplannen en verzekeringsdossiers op te stellen;
- het is een onmisbare hulp bij het opstellen van teksten, tentoonstellingen, cursussen, educatief mate-

riaal, catalogi en informatiedossiers;
- het helpt zowel het grote publiek als de onderzoeker aan informatie over de collecties.

In een museum zijn er verschillende categorieiln van gebruikers. Iedere groep kan op een ander niveau
toegang krijgen tot de informatie in de databank. Bijvoorbeeld:
- de mogelijkheid tot het registreren van nieuwe informatie: de registrator(s)
- het bijwerken of veranderen van geregistreerde informatie: de applicatiebeheerder
- het raadplegen van een beperkt aantal zoekvelden en afbeeldingen: de bezoeker
- het stellen van vragen aan het systeem (queries): de applicatie- en de depotbeheerder

Waar moet men rekening mee houden bij de overstap van een handmatig naar een geautomatiseerd
systeem?
Het overstappen van een handmatig naar een geautomatiseerd systeem ligt niet voor de hand. Men moet
voor ogen houden dat de kosten van de aanschaf van een systeem meestal in het niets verdwijnen in
vergelijking met de kosten die gemaakt worden bij het registreren.
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Als men over een goedwerkend fichesysteem beschikt en de collectie relatief groot is, valt het te over-
wegen om de data die men tot dan toe op fiche heeft verzameld, te laten scannen in plaats van alles
opnieuw'over te schrijven'. Deze techniek wordt momenteel op grote schaal toegepast om grote
papieren archieven in bedrijven en overheden digitaal te bewaren. Een voorwaarde is wel dat de op fiche
geregistreerde informatie voldoet aan de eisen die de collectieregistratie momenteel stelt. En als men
van een ouder geautomatiseerd systeem overstapt naar een nieuwer, kan men de data laten converteren.
Het dient te worden gezegd dat conversie nooit voor 100% correcte gegevens zorgt. Fouten in de gecon-

verteerde databank zijn door tal van factoren onvermijdelijk. Vaak worden ze echter veroorzaakt
doordat de bron, de invulling van het oude systeem, niet eenduidig is.

Zowel bij het overstappen van een handmatig systeem naar een geautomatiseerde databank als van een

oudere naar een nieuwe geautomatiseerde databank moet de keuze van het nieuwe systeem uiteraard
doordacht gebeuren. Zo moet men de voorkeur geven aan een databank die gegevens kan exporteren in
een zo groot mogelijk aantal formaten. Déze overstap zal namelijk niet de laatste zijn. Hoewel het
nieuwe programma het museum zo lang mogelijk uit de brand moet helpen, zal er toch een dag komen

dat het niet meer zal voldoen. Gezien de ontwikkelingen in de informatietechnologie spreken we hier
over jaren en niet over decennia. Het gekozen systeem moet dan ook flexibel genoeg zijn om regelmatig
te worden geüpdatet en indien nodig te worden overgezet naar een volledig nieuw programma.

We willen er ook op wijzen dat mensen net zo goed deel uitmaken van een lT-systeem als hard- en soft-
ware. De informatie wordt geproduceerd en'geconsumeerd' door mensen. Dat wordt wel eens over het
hoofd gezien. Als men daar niet op bedacht is, kunnen er een aantal problemen opduiken:
- processen die efficiënter en sneller zouden moeten verlopen worden in realiteit trager;
- als niemand exact op de hoogte is van de werking van het systeem, verliest men het overzicht en hier-

door ook veel tijd en informatie;
- informatie wordt incorrect of slecht opgeslagen en wordt waardeloos omdat ze niet of moeilijk terug te

vinden is;
- mensen zien het doel van het werken op deze manier niet langer als er geen duidelijke verbeteringen

merkbaar zijn in de resultaten van hun inspanning om het nieuwe systeem aan te leren, en raken gede-

motiveerd.

De nood om de menselijke factor en de gebruiksvriendelijkheid van het systeem onder de loep te nemen

wordt duidelijk als men denkt vanuit het standpunt van iemand die in het systeem iets opzoekt: weten-
schappers, het museumpersoneel, de bezoekers. Allen hebben ze er belang bij dat zoekfuncties snel en

volledig werken. Vooraf goed overdenken wat de eigen noden en capaciteiten zijn (nu en in de nabije
toekomst) en pogen in te schatten wat de potentiële gebruiker van het systeem wil en kan, zijn dan ook
een noodzaak.

Ieder museum dat met een geautomatiseerd systeem gaat werken, heeft nood aan minstens één persoon

die het overzicht over het geheel kan behouden en die begrijpt hoe de databank exact in mekaar zit: de

applicatiebeheerder. Hij heeft als taak de opbouw, het gebruik en de aanpassingen van het programma
te plannen en zorgvuldig op te volgen. Hij staat in voor het maken van back-ups, het opleiden van de

mensen die met het systeem werken en het afdrukken van een parallel papieren archief.

Gelukkig zijn de meeste commerciële museale databankpakketten zeer gebruiksvriendelijk en is er

meestal een helpdesk of een gebruikersgroep die praktische vragen kan oplossen. Toch kan de omscha-
keling naar een geautomatiseerd systeem nooit zonder bijscholing van alle gebruikers. Op dit moment
wordt binnen de museumwereld veel gebruikgemaakt van het programma Adlib Museum of The Museum

System [TMS].



Museale registratie in dialoog
met de archeologische wereld

Museale depots kan men niet los zien van de rest van het archeologisch erfgoed. Het roerend archeolo-
gisch erfgoed zit verspreid over tal van depots in musea, wetenschappelijke instellingen, universiteiten,
gemeentelijke en stedelijke archieven enz. Dikwijls is de grens niet duidelijk te trekken: depots van
musea bevatten vaak wetenschappelijk studiemateriaal en wetenschappelijke depots bevatten dikwijls
mooie collectiestukken. In de praktijk is er dan ook meestal een goede samenwerking gegroeid tussen
musea en wetenschappelijke instellingen.

De musea hebben er alle belang bij om bij de ontsluiting van hun collectie rekening te houden met de
wetenschappelijke wereld, en omgekeerd. Met deze standaarden voor collectieregistratie wordt een
eerste stap gezet. We pleiten hier voor een verdere dialoog tussen archeologen die verantwoordelijk zijn
voor registratieprojecten, en de museale wereld. Projecten op het gebied van conservatie en ontwikke-
ling van thesauri zijn belangrijk voor beide partijen en zijn zonder samenwerking niet mogelijk.

Ook de band met het onroerend archeologisch erfgoed mag niet uit het oog worden verloren. Ieder
object - ook als het zich nu in een museum bevindt - heeft ooit een vondstcontext gehad. De waarde van
een archeologisch artefact ligt in de eerste plaats in zijn context en zijn samenhang met andere objecten
en structuren. Het is dan ook van groot belang dat deze informatie zo goed mogelijk wordt opgeslagen.
Door de verdere invulling van de CAI (Centraal Archeologische Inventaris) wordt een werkinstrument
gecreëerd waarmee in de toekomst archeologische objecten door middel van een eenduidig systeem aan
een vindplaats en,/of context toegewezen kunnen worden.

We vermeldden hierboven dat het bij de keuze van een geautomatiseerd systeem van belang is te letten
op de mogelijkheid tot het uitwisselen van informatie met andere programma's. Voor de dialoog tussen
musea en wetenschappelijke instellingen is dit essentieel. Het is immers onmogelijk onderzoek naar
delen van een museale collectie uit te voeren binnen de museumdatabank zelf. Ieder onderzoek stelt
namelijk nieuwe vragen en genereert nieuwe informatie die niet gebonden mag zijn aan de vereisten van
het museumsysteem.
Bij archeologisch onderzoek wordt vooral gebruikgemaakt van gebruiksvriendelijke systemen onder
Windows:
- databanksystemen : Access
- digitale cartografie: AutoCAD en Map Maker pro
- CIS-systemen (ArcView, Mapinfo, Idrisi)
- digitale veldregistratiesystemen (Total Station met SDR map)
- gegevensanalyse (Excel en SPSS)

Vanuit de meeste commerciële museale pakketten is het vrij eenvoudig om tabellen met gegevens te
exporteren naar zowel Access als Excel. Het importeren van informatie is echter veel moeilijker. Het lijkt
ons ook niet aangewezen om veel louter wetenschappelijke informatie uit onderzoek over te brengen
naar de museumdatabank, maar uiteraard kan er - als een onderzoek interessante nieuwe gegevens
oplevert - overwogen worden een aantal velden over te brengen. Het ligt echter meer voor de hand om
via de velden Rer¡nruresoonr en R¡¡enrurrr te verwijzen naar een andere gegevensdrager waar de onder-
zoeksinformatie over het object of de groep objecten te vinden is.
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en internetadressen

Hier volgt een beknopt overzicht van de door ons geraadpleegde literatuur en Internetsites. Wie

meer wenst te lezen over collectieregistratie en registratiestandaarden, raden wii aan de literatuur-

Iijsten in de onderstaande werken of op de onderstaande internetadressen te raadplegen'

Algemeen

. MONSIEUR P., Archeologische collecties, (Beheer, conservatie, en restauratie van museale

collecties, 2. Onderzoeksproject in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap), Brussel, 1999

Internationale standaarden en richtliinen

. COWTON J. (ed.), SPECTRIIM: The uK Museum Documentation Stqndard, Second Edition,

Cambridge, 2000.
http ://www.mdocassn.demon.co.uk,/spectrum. htm
http ://www.open. gov.uk/mdocas sn/spectrum. htm
http' / / www.mda.org.uk/

. GRANT A., NIEUWENHUIS J. EN T. PETERSEN (eds.) (1995) lnternational Guidelines for Museum

Object Information: The CIDOC Information Categories, Cambridge' 1995.

http ://www. cidoc.icom. org,/
http :,//www.cidoc. icom.o r g/ guide / guide.htm

. HOLM S.4., Facfs and Artefacts: How to Document a Museum Collection, Second edition,

Cambridge, 1991.

. THOMpSON M.A.J. (ed.), Manual of Curatorship. A Guide to Museum Practice. Second Edition'

Cambridge, 1997.

. CIDOC Draft International Core Data Standard for Archaeological Sites and Monuments,

Cambridge, 1995.
http ://www. natmus.min. dk/cidoc/archsite/coredata/arch I .htm

. CIDOC Fact Sheet 1: Registration step by step: when an object enters the museum, Cambridge'

r 993.
http ://www. ci doc.icom.orglfact Lhtm

. Interpoll Object lDi hTrpi/ /www.object-id'com

. MDA Dqta Standard, Cambridge, 1991

http: / / www.mda. org.uk/

. Standards in The Museum Care of Archaeological Collections, Londen, 1992

http ://www.museums. gov.uk/



Internationale thes aura s

o PETERSEN T., Art en Architecture Thesaurus, Second edition, New york, 1994.
http://shiva. pub.getty.edu/aat_browser/ (Eng.)
http : / / www lkd-db. nllaatli ndex. hrml (Ne d. )

Collectieregistratie

' BOEKHORST G., OUWERKERK A. en J. VAN DE VOORT, Een klein Musée imaginaire. Voorbeeldenboek bij
het registreren van museumobjecten (SlMlN-publicatie, 4), Amsterdam, lgg9.

' BOOT C.' VAN DE VOORT J. en B. WANDER, Handleiding voor de beschrijving van historische voor-
werpen. Instructie bij de Historisch-Voorwerpkaørr (SlMlN-publicatie, 2), Rotterdam, Igg2.

' HOGENBOOM J., Basisregistratie voor collectie voorwerpen en beeldmateriaal (stichting lMC-publicatie, l),
Rotterdam, I988.

' VAN DEN BERG S. et al., Syllabus bij de basiscursus Registratie en Documentatie (Lc[-publicatie, 4),
Tilburg, 1998.

Archeol og i s che reg i strøtÍe

o BEUKERS E. (ed.) eT. al., Handboek van ROB specificøries, Rijksdienst voor Oudheidkundig
Bodemonderzoek, Amsterdam, I 998.

' BRANDT R.w. et. al., ARCHIS, Archeologisch Basisregister, Amersfoort, I992.

o CHAMPION 5.A., Dictionary of Terms and Techniques in Archaeology, oxford, 19g0.

' DEYBER-PERSIGNAT D. (ed.), Le dépot archéologique. Conservation et Gestion pour un projet scientifique
et culturel (Assisses nationales de la conservation archéologique. Les Actes), Bourges, 199g.

. OYOMA M. en TAKEHARA H., Revised Standard Soil Color Charts, s.1., 1997.

' VANDERHOEVEN 4., Interne nota: Richtlijnen voor het archeologisch veldwerk, LA.p. Buitendienst
Tongeren, onuitgegeven publicatie.

' Moederformulier voor de beschrijving van Munten, Penningen en Papiergeld. Rijksmuseum. Het
Koninklijk Penningkabine¡ Leiden, 2000.
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AAT

De Art en ArchitectureThesaurus (AAT) is een wereldwijd toegepast ontsluitingsmiddel voor het

toegankelijk maken van architectuur-, kunst- en cultuurhistorische collecties in musea, biblio-

theken, diatheken, archieven en documentatie-instellingen. Hij is ontwikkeld in het kader van het
,Art History Information Program' (AHIP) van de Getty Trust in de V.S. en wordt nu onderhouden

door het'Vocabulary Program'van het Getty Research Institute in Los Angeles. In 1990 en 1994

(tweede, aanzienlijk uitgebreide editie) verscheen de AAT in boekvorm. Latere edities verschenen

alleen in elektronische vorm. Sinds april 1997 is de AAT vrij op het internet te raadplegen op:

http ://shiva.pub. getty. edu/aat-browser,/.

Op initiatief van het RKD begon men in 1994 met de vertaling van de AAT in het Nederlands. De

afdeling Automatiseringsadviezen van het RKD coördineert nu het project, met de Rijksdienst

voor de Monumentenzorg (RdMz, Zeist) als partner voor de architectuurtermen en subsidiënt.

Naast eigen financiële en personele bijdragen verlenen ook de Mondriaan Stichting en het

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap subsidie aan het proiect'

De AAT bevatte in 1996 ca. 28.000 descriptoren (voorkeurstermen) en guide terms (als leidraad

dienende termen), 18.000 scope notes (definities) en 90.000 synoniemen en spellingsvarianten'

Vanaf najaar 2001 is de complete vertaalde AAT beschikbaar voor Nederlandse en Vlaamse musea'

bibliotheken en aanverwante instellingen. De Nederlandstalige AAT is raadpleegbaar op

http ://www.rkd-db. nllaat,/index. html

Ar cheol o g is ch e a ctív iteit

Omschrijft door welk soort onderzoek of door welke handeling van de archeologen het object of

de groep objecten werd ingezameld. Voorbeelden zijn: veldprospectie, grondboring, het graven

van een proefsleuf of opgraving.

Archeolo g isch compleet

Dit begrip wordt hoofdzakelijk bij het onderzoek op aardewerk gebruikt en geeft aan dat er

voldoende scherven van het recipiënt gerecupereerd werden om het volledige profiel ervan te

reconstrueren.

Ar cheolog i s che context

In enge zin: de aard (bijvoorbeeld: laag, kuil, haard, vloer, graf), de vorm (biivoorbeeld: rond,

ovaal, onregelmatig), de kleur en de vulling van het spoor waaruit het voorwerp of een groep

voorwerpen afkomstig is. In ruimere zin worden de opgravingsgeschiedenis (plaats, datum,

opgraver), de verbanden met andere vondsten en het ruimer tijdskader bedoeld.

Archeolo g i s che cultuur

Levenswijze die wordt toegewezen aan een bepaalde groep mensen uit het verleden. Ze vindt een

tastbare uitdrukking in een regelmatig voorkomende verzameling van geassocieerde archeologi-

sche objecten en activiteiten, zoals aardewerk, huistypen, metalen voorwerpen en grafriten.



Associatíe

Een gegeven dat rechtstreeks of onrechtstreeks met het object of de groep objecten in verband gebracht
kan worden. Het kan hier gaan om een activiteit, kenmerk, concept, cultuur, datum, gebeurtenis, organi-
satie, volk, persoon, plaats, object enz.

Balkregistratíe

Het registreren van een groep samen horende objecten in één record van het registratiesysteem.
Objecten kunnen samen worden geregistreerd als ze:
- een groep objecten vormen die over één inventarisnummer beschikt (bijvoorbeeld: een zak met 120

kleine fragmenten aardewerk uit eenzelfde context);
- een groep objecten vormen die onder verschillende inventarisnummers bekendstaan en toch een

geheel vormen dat ook over een inventarisnummer beschikt. (bijvoorbeeld: een servies met voor alle
onderdelen een verschillend nummer kan ook in één keer, als servies, worden geregistreerd).
Bij bulkregistratie moet in het veld A¡ur¡r- telkens worden weergegeven hoeveel objãcten in één record
worden geregistreerd.

CIDOC

Comité international pour la documentation: sectie registratie,/documentatie van ICOM

Compleet

Het voorwerp is intact of bestaat uit een aantal onderdelen waarmee het volledig kan worden geregis-
treerd.

Condítiecontrole

Procedure om de bewaringsconditie van het object of de groep objecten te evalueren.

Contextnummer

Een identificatienummer dat door de archeologen wordt aangebracht op de archeologische vondsten. Het
bestaat uit een combinatie van gegevens die verwijzen naar de plaats en de datum van de opgraving
waaruit het voorwerp afkomstig is, en gegevens die het voorwerp in zijn vondstcontext plaatsen (bùvoor-
beeld: To0lMU/001/r23: Tongeren, 2001, Muntstraat/ put 1/ vondstnummer 123). Afhankelijk van degebruikte registratiemethode kan een contextnummer een spoor- of een vondstnummer weergeven.

F unctí o n ele interp retatíe

Het (proberen te) bepalen van de oorspronkelijke functie van een archeologisch artefact of een archeolo-
gische site.

Gebruíkssporen

Sporen op een artefact die getuigen van het gebruik ervan in zijn originele of secundaire functie

ICOM
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Inscriptíe

Een opschrift, symbool of teken dat is aangebracht op of in een archeologisch object

Kleurkaart

Een hulpmiddel bij het onderzoek en de beschrijving van voorwerpen (als kleur wordt beschouwd als een

belangrijk aspect van de analyse). De kleurkaarten, die door A. Munsell werden ontworpen' zijn' hoewel

ze een veel bredere toepassing kennen, gericht op de analyse van grondstalen en omschrijven dus eigen-

lijk enkel het kleurensp..ttu* dat zich in bodems kan voordoen. De kleuren worden omschreven

uãlg.n, tint of kleurschakering (Eng. hue), kleurwaarde (Eng. value) en kleursoort (Eng' chroma), kwanti-

tatùf uitgedrukt volgens een schaalverdeling van 0 tot I0. Met de kleurschakering wordt aangegeven

welke kleuren van het spectrum aanwezig zijn, met de kleurwaarde wordt hun concentratie uitgedrukt en

met de kleursoort hun iuiverheid, Door de kleur van een bepaalde grondsoort of een object te verge-

lijken met die op de kaarten verkrijgt men een bepaalde waarde, zodat iedereen die over eenzelfde set

kaarten beschikt, de precieze kleur kan terugvinden. Archeologen maken zowel gebruik van de kleur-

kaarten opgesteld door A Munsell als van de kaarten die zijn opgesteld door M' Oyoma en H' Takehara'

Laø,tst mogeliike datum

De zo nauwkeurig mogelijke, jongste datering voor een object of voor een archeologische context'

Materíalen

De grondstoffen die gebruikt werden voor het vervaardigen van het object of een groep objecten'

Níveaa

De plaats binnen de opgravingsstratigrafie waar het object of de groep objecten werd aangetroffen

Objectregistratíe

Het registreren van alle informatie die betrekking heeft op één object in één record van het registratie-

systeem. Bij objectregistratie wordt in het veld Annrm'f ingevuld'

Omgevingsconditíes

De omstandigheden waarin een object of een groep objecten bewaard wordt' In de praktijk wordt er

gekeken naar temperatuur, luchtvochtigheid, lichtsterkte, stof, veiligheid, verpakking"'

Opgravíngsarchief

Alle gegevens die werden geregistreerd bij de opgraving van de archeologische voorwerpen: plannen'

foto's, hoogtemetingen, bodemmonsters, dagboeken, verslagen en publicaties"'

Originele functÍe

De oorspronkelijke functie waarvoor het object of de groep objecten werd vervaardigd



Període

Term die verwiist naar een ruimer tijdvak of een archeologische cultuur. Een mogelijke lijst is terug te
vinden in het Nederlandse ARCHlS-systeem.

Record

Het geheel van de informatie dat wordt opgeslagen in de rijen van een tabel. Eén record staat in dit
kader gelijk met één fiche uit een kaartsysteem. Eén record verzamelt de waarden van verschillende
velden die gelden voor één object of één groep objecten.

Referentie

Een verwijzing naar een gegeven dat direct met het object samenhangt, Voorbeelden van referenties
zijn verwijzingen naar een behandelingsrapport, conserveringsrapport, reproductienummer, restauratie-
verslag, verzekeringspolis, gebruikte literatuur, catalogusnummer, oud nummer, ander nummer, verge-
lijkbaar object...

Secandøír gebruik

Het gebruik van een voorwerp of een deel ervan in een nieuwe functie nadat het zijn oorspronkelijke
functie verloren heeft.

Sleatelveld

Het veld of de combinatie van velden die elk record in een databank als uniek identificeert. Binnen een
museale databank vormt het veld Iuvrumnrsrururv¡n het sleutelveld.

Spoor

Een ruimtelijk duidelijk begrensbaar verschijnsel van antropogene oorsprong (bijvoorbeeld: een paal-
kuil, puinlaag, haardplaats, graf, greppel, muur...) of van natuurlijke oorsprong (bijvoorbeeld: een
boomval, een natuurlijke laag...).

Spoornummer

Een uniek nummer per opgravingseenheid (bijvoorbeeld per put) ter identificatie van een grondspoor.
Ieder spoornummer wordt opgenomen in de sporenlijst, een registratieformulier waarin alle informatie
over de sporen wordt verzameld.

Thesaarus

Een lijst van trefwoorden waarin de onderlinge relaties worden aangegeven, in het bijzonder de hiërar-
chische en de synoniemrelaties. Bij keuze tussen woorden met eenzelfde of een gelijkaardige betekenis
geeft de thesaurus de voorkeursterm aan. Doel van het raadplegen van een thesaurus is het gebruik van
trefwoorden te standaardiseren. Voorbeelden van thesauri zijn de Art en Architecture Thesaurus (¡1¡'¡¡
en de mdq Archaeologicql Objects Thesaurus.
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Trønscríptíe

Het overschrijven en aanvullen van een tekstuele inscriptie

Transliteratíe

Het letter voor letter overbrengen van tekens in een ander schrift.

Typologie

Bij het bekijken van archeologische artefacten stellen we vast dat we ze op basis van hun uiterlijke
kenmerken (grootte, vorm, kleur, decoratie) in groepen met gelijke eigenschappen kunnen sorteren. Een

type is een definitie van deze specifieke uiterlijke kenmerken, omschreven én weergegeven door middel

van een afbeelding. Een typologie is dan een overzicht van alle mogelijke types, en alle wijzen van voor-

komen, van de artefacten.
Een typologie kan een loutere opsomming van alle mogelijke wijzen van voorkomen zijn, maar kan ook

een relatieve chronologie weerspiegelen. Vaak is het namelijk mogelijk om verschillende gelijkende

types zo te sorteren dat een evolutie in de ontwikkeling zichtbaar wordt. Deze evolutie kan door exact

gedateerde types in de rij van dateringen voorzien worden (dit wordt ook seriatie genoemd). Het is deze

laatste mogelijkheid die ervoor zorgt dat het toewijzen van een artefact aan een typologisch systeem

nog steeds een zeer sterk dateringscriterium is. Er bestaan een ontelbaar aantal typologieën binnen
iedere specialisatie van het archeologisch onderzoek. Het is daarom van belang steeds goed de bron te
vermelden.

VindpIøats

De (topografische) plaats waar het object of de groep objecten gevonden werd

Vondst

Ieder voorwerp of iedere groep van voorwerpen die ten behoeve van nader onderzoek en/of opslag aan

de ondergrond onttrokken wordt, wordt geregistreerd als archeologische vondst. Iedere vondst krijgt
hiertoe een vondstnummer.
De registratie en documentatie van vondsten is sterk afhankelijk van de toegepaste veldwerkmethoden
en technieken. Als vondsten individueel worden verzameld, vindt ook de registratie en documentatie
per individuele vondst plaats. In de praktijk worden de vondsten meestal collectief verzameld (per

verzameleenheid, bijvoorbeeld per spoor of per laag, of met een doorlopend nummeringssysteem). Dit
heeft als resultaat dat verscheidene voorwerpen binnen één vondstnummer onderscheiden kunnen
worden.

vroegst mogelijke døtam

De nauwkeurigst mogelijke, oudste datering voor een object of voor een archeologische context.



I. Concordantie van de velden gebruikt in de Minimale en de Aønvallende
standaard en in Adrib Museum 2.or (Basis en støndaard)

Als aanvulling op het project'standaard Archeologische Registratie'geven we een overzicht van
de overeenkomsten tussen de velden en veldnamen die werden gebruikt in de Minimale en de
Aanvullende Standaard, en deze gebruikt in het collectieregistratieprogramma ADLIB Museum
Basis en ADLIB Museum Standaard 2.0.1. Dat doen we omdat veel Vlaamse musea momenteel van
dit programma gebruikmaken.

Minimale Standaard

Groepen

Objectbeheer:
Identificatie

Standplaats

Informatie

Verwerving/Afstoting

Kenmerken:

Fysische Kenmerken

Vondstinformatie

Datering

Veldnaam

Instelling Naam

Inve ntari snu mmer

Object Trefwoord

Titel

Aantal

Vaste Standplaats

Verwerving Wijze

Verwerving Van

Verwerving Datum

Materiaal

Contextnummer

Vindplaats

Periode

ADLIB BASIS

Instellingsnaam

Objectnummer

Objectnaam

Titel

Niet opgenomen, dus

in veld Opmerkingen

Standplaats

Verwerving Methode

Verwerving Van

Verwerving Datum

Materiaal

Niet opgenomen, dus

in veld Opmerkingen

Niet opgenomen, dus

in veld Opmerkingen

Periode

ADLIB

STANDAARD

Instellingsnaam

Objectnummer

Objectnaam

Titel

Aantal

Vaste Standplaats

Verwerving Methode

Verwerving Van

Verwerving Datum

Materiaal

Niet opgenomen, dus

in veld Opmerkingen

Niet opgenomen, dus

in veld Opmerkingen

Periode

83



84

Aanvullende Standaard

Groepen en veldnamen

Objectbeheer
Identificatie

1. Instellingsnaam

2. Inventarisnummer

3. Object trefwoord

4. Titel

5. Aantal

Standpla ats I nform atie

6. Vaste Standplaats

7. Huidige Standplaats

Verwerving / Afstoting

8. Verwerving Wijze

9. Verwerving Van

10. Verwerving Datum

Kenmerken
Fysische Kenmerken

11. Materiaal

Vondstinformatie
12. Contextnummer

13. Context Trefwoord

14. Vindplaats

15. Vondstdatum

Datering
16. Periode

17. Datering Begin

18. Datering Eind

Conditie
19. Compleetheid

20. Conditie

21. Conditie Opmerking

ADLIB BASIS

Instellingsnaam

Objectnummer

Objectnaam

Titel

Niet opgenomen, dus

in veld Opmerkingen

Standplaats

Niet opgenomen, dus

in veld Opmerkingen

Verwerving Methode

Verwerving Van

Verwerving Datum

Materiaal

Niet opgenomen, dus

in veld Opmerkingen

Niet opgenomen, dus

in veld Opmerkingen

Niet opgenomen, dus

in veld Opmerkingen

Niet opgenomen, dus

in veld Opmerkingen

Periode

Datering Van

Datering Tot

Niet opgenomen, dus

in veld Opmerkingen

Toestand

Niet opgenomen, dus

in veld Opmerkingen

ADLIB STANDAARD

Instellingsnaam

Objectnummer

Objectnaam

Titel

Aantal

Vaste Standplaats

Huidige Standplaats

Verwerving Methode

Verwerving Van

Verwerving Datum

Materiaal

Soort nummer + Nummer

Niet opgenomen, dus

in veld Opmerkingen

Niet opgenomen, dus

in veld Opmerkingen

Niet opgenomen, dus

in veld Opmerkingen

Periode

Datering Van

Datering Tot

Compleetheid

Toestand

Toestand Bij zonderheden



Associatie / Referentie
Referentie

22. Referentiesoort

23. Referentie

Soort Referentie

Referentie

De velden die wij onder één veld
'Referentie Soort' en'Referentie'
plaatsen, zijn verspreid over

verschillende velden in Adlib
Museum Standaard:

Documentatie, Archief,

Nummers, Tentoonstelling,

Beeldreferentie, Polisnummer,

Bruikleennummer,

Reproductienummer,

Gerelateerd Object, Digitale

Referenties

Zie boven

Zie boven

Als we het bestandsmenu in ADLIB Museum Standaard 2.0.1 bekijken, zien we:

- dat de objectcatalogus opgesplitst wordt in twee delen: de objecten in eigen bezit en de objecten in
bezit van derden;

- dat voor een deel van de referenties aparte modules zijn gecreëerd: beelddocumentatie, literatuurdocu-
mentatie, binnenkomende bruikleencontracten, uitgaande bruikleencontracten, archiefstukken,
tentoonstellingen, en personen en instellingen;

- er is een module voorzien waarin men thesauri kan opbouwen en bewerken. Voor een term kan worden
vastgelegd welk soort term het is, wat de relaties zijn met andere termen en wat de bronnen en defini-
ties zijn voor de term. Dit is o.i. een onmisbare module (zie Bedenkingen en Aanbevelingen 3.2).

Wat we misten is ruimte om gegevens in te voeren die in verband staan met de vondstinformatie en de
archeologische achtergrond van de objecten. Mogelijk zal het nog in ontwikkeling zijnde programma Adlib
Archeologie daar beter voor toegerust zijn.

2. Archeologische registratie in het Museam of London (MoL)

In het kader van ons onderzoek naar de registratie van archeologische collecties legden we een werkbe-
zoek af aan het Museum of London. Hieronder zetten we in het kort de werking van het Londense registra-
tiesysteem uiteen. Onze samenvqttinq geeft een overzicht van de door het Museum of London gebruikte
archeologische gegevensbanken, en van het werk dat J. Sheperd (Museum of London, Archaeological
Archive Manager) en zijn team ermee verrichten.

De Archaeological Archive Mandger: een nieuw begrip

Het doel van de Archaeological Archive Manager en zijn team is fundamenteel: het behoud van archeolo-
gische archieven op lange termijn. Het gaat hier om archeologische collecties waaronder niet alleen de
objecten, maar ook alle notities op papier, plannen en publicaties worden begrepen. Het archeologisch
archief wordt bekeken en bewerkt zoals ieder ander type archief. Hiervoor worden beheerstechnieken
ingezet die voor de archeologie nieuw zijn.
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Toen dit project vijf jaar geleden werd opgestart, was de functie van de Archaeological Archive Manager

en zijn team nieuw in de archeologische en museale wereld. Het team functioneert tussen de archeo-

logen en specialisten verbonden aan het Museum of London (MoLAS, MoLSSt2) en het museumpersoneel

(MoL13) dat met het dagelijks beheer van de collecties bezig is'

De opgravingsdienst van het museum (MoLAS) brengt na iedere opgraving nieuw materiaal aan, terwijl

het museum met een tekort aan depotruimte kampt. Het was aanvankelijk om aan dit probleem tege-

moet te komen dat de Archaeological Archive Manager werd aangesteld. Ziin taak is intussen uitgegroeid

van het creëren van meer depotruimte naar het behoud van de collecties op lange termijn. Uiteraard

staan deze twee functies met elkaar in verband. Zowel voor het creëren van meer ruimte als voor het

behoud van de collecties is een overzichtelijk registratiesysteem nodig. ln de praktijk wordt er momen-

teel van de Archaeological Archive Manager en zijn team verwacht dat ze de problemen rond ruimtege-

brek oplossen én dat ze zorgen voor een standaardisatie en voor een reglementering voor de aanleve-

ring van nieuw archeologisch materiaal. Samen met het bepalen van wat men heeft aan archeologisch

archief en waar het zich bevindt, lopen dan ook verschillende projecten die de toelevering van nieuw

materiaal aan het museum, en binnenkort aan het centraal depot (zie hieronder), onder controle moeten

houden.

De informatie wordt bewaard per site, niet per materiaal- of periodecollectie' Afgezien van de veelvul-

dige opsplitsing die de oudere collecties hebben ondergaan, is het archeologisch materiaal momenteel

fysisch verspreid over archeologische, museum- en gemeentelijke depots en tentoonstellingsruimtes'

Het ultieme doel is niet alleen de collecties opnieuw samen te stellen per opgraving (via computer, niet

fysisch), maar ook van iedere collectie de primaire opgravingsinformatie terug te vinden en deze aan de

gegevensbank te koppelen.

Nieuwe intormatie en voorspellende gaven

Na vijf jaar werken ervaart men in Londen dat de nieuwe aanpak nieuwe soorten van nuttige informatie

creëert en dat er fysisch voor de collecties wel degelijk meer ruimte ontstaat'

De basis van al het Londense onderzoek wordt gevormd door de 'Sites en Monuments Record', een soort

CAI voor de stad Londen, die als site 60% van het archeologisch materiaal van heel Engeland aanlevert.

De SMR bestaat uit een lijst met adressen van 4500 Londense sites en een alfanumerieke lijst waarin

voor iedere opgraving de sitecode, het adres en de naam van de opgravende organisatie (oude, niet

langer bestaande organisaties, MoLAS, en een twintigtal bedrijfies) vermeld staat'

Als het Londense archeologisch materiaal is opgespoord, wordt het vervolgens snel en oppervlakkig

geregistreerd in een eenvoudige databank die gekoppeld is aan de SMR. Alle dozen met opgravingsmate-

riaal werden bekeken - niet geopend in dit eerste stadium van registratie, men gebruikt enkel de gestan-

daardiseerde nota's die op de doos zijn aangebracht! - en als volgt ingevoerd:

Box Shape ConditionLocation Site code Context Sample no Contents

Code voor
inhoud

Additional
comments

Tekst op
de dozen
geschreven

Code voor
het soort
doos

Conditie
van doos

Plaats Nr Nr Nr

De informatie die hierin is verzameld, maakt met enkele eenvoudige berekeningen de toekomst van de

depots meer voorspelbaar en bespaart zo veel geld. Dat maakt het op zijn beurt makkelijker de financie-

ring van projecten te verdedigen bij politici, publiek enz. Zo zijn momenteel aan de hand van de database

bepaalde dringende problemen goed omschrijfbaar, niet alleen theoretisch, maar ook in getallen en kosten'

r2 MoLAS : Museum of London Archaeological Service. MoLSS : Museum of London Specialist Services
r3 MoL : Museum of London.



Een voorbeeld: projecten i.v.m collectiebeheer zijn op voorhand exact te becijferen. Er werd in 2001 een
nieuw gebouw (depot) afgewerkt waarvan het volume en de opslagcapaciteit werden berekend aan de
hand van de informatie in de database. Dit wordt het Londens Centraal Archeologisch Archief. Alle
collecties, die nu overal verspreid zijn opgeslagen, worden naar hier overgebracht. Er is berekend dat er
in het gebouw voor vijfjaar van verdere opgravingen opslagcapaciteit zal zijn. In die periode worden
enkele projecten uitgewerkt die voor nog meer vrije ruimte zullen zorgen:
- het Reboxing Project: dit project zal ervoor zorgen dat de combinaties van enkele berekende types

dozen de volumes op de rekken volledig gaan invullen. De verloren ruimte tussen dozen met een afwij-
kend formaat wordt weggewerkt. De kosten zijn laag en toch is er veel winst van ruimte;

- de Standaard for Sampling: er wordt onderzocht welke artefacten in welke hoeveelheden relevante
informatie opleveren en dus bijgehouden dienen te worden, en wat niet. Daar moet reeds op het terrein
rekening mee gehouden worden. Een werkstructuur wordt momenteel uitgewerkt.

Beide projecten zijn volgens schattingen goed voor tien jaar extra opslagcapaciteit. Een verder voordeel
is dat de verspreide depots die nu nog in gebruik zijn (o.a. in musea) zullen worden ontlast, zodat ook
hier nieuwe opslagruimte gecreëerd wordt.

Nog meer resultaten

De zeer eenvoudige database bleek ondertussen ook nuttig voor een aantal onderzoekers: er is voor hen
een (beperkt) overzicht beschikbaar van bepaalde materiaalcategorieën en de spreiding ervan over
Londen, en voor het eerst wordt Londen archeologisch als een geheel gezien. Dit leidde al tot schat-
tingen over te verwachten materiaal (hoeveelheid + soort) voor een opgraving en dus ook tot schattingen
met de ermee samenhangende kosten voor verwerking. (Men kan nu ook grafieken genereren die
bijvoorbeeld 'met terugwerkende kracht'de aangroei van het archeologisch archief over de laatste
twintig jaar weergeven.)

Het werk gaat intussen verder: in verband met conservatie werd voor de metaalvondsten reeds een
aanvullende minimale standaard samengesteld. De informatie wordt nu toegevoegd aan de originele
database, in de afzonderlijke module'metals'. Het zal voor het Londense materiaal vier jaar duren om
alle informatie over de toestand van de metalen in te voeren.

Recent is er ook een standaard opgesteld die bepaalt onder welke voorwaarden het materiaal in het
centrale depot ingeleverd moet worden. Als het materiaal binnenkomt, wordt het gezeefd, gewassen en
geregistreerd. Buiten de basisgegevens voor'accession'wordt de'museum core database'zo eenvoudig
mogelijk gehouden. Alle informatie buiten dit minimum wordt door specialisten (Museum of London
Specialist Services, MoLSS) ingevuld in aparte modules, verbonden aan de 'core database'(zowel museaal
als archeologisch). De museale velden bevatten bijvoorbeeld ook de door CIDoC verplichte informatie.
Vanuit deze modules kan heel gemakkelijk informatie worden uitgewisseld met Excel en Access, die op
hun beurt de meest geschikte programma's blijken voor onderzoek. De 'core database' en de eraan
verbonden modules zijn geschreven in Oracle 8. Los van het geautomatiseerde systeem wordt van alles
een gelijklopend papieren archief bijgehouden.

De basisvelden voor de registratie van het archeologisch materiaal van het MoL zijn:

Site code
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Nr. 'Sites en
Monuments
Record'

Context
number

Nr.
Archeo-
logen

Accession Material
number

Nr. Term
Museum

Object Period Displayable Completeness

Complete/
Incomplete,/
Fragment(s)

Term Term Yes/No



De context van het onderzoek

In 2000 werd in opdracht van de afdeling
Beeldende Kunst en Musea van het

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

een onderzoek uitgevoerd naar een instru-

ment voor een betere registratie van

archeologische collecties. Doel was stan-

daarden te formuleren voor de (geautomati-

seerde) registratie van archeologische

collecties in Vlaamse musea. Het onderzoek
werd toegewezen aan het Provinciaal Gallo-

Romeins Museum Tongeren, dat de prakti-

sche realisatie uitbesteedde aan Elke

Wesemael en Petra Driesen, twee onderzoe-

kers verbonden aan het archeologisch
projectbureau ARON bvba. Dit eindrapport
is het resultaat van een intense wisselwer-

king tussen de onderzoekers, de coördina-
tors en een stuurgroep die bestond uit
vertegenwoordigers van de Vlaamse

museale en archeologische wereld: de

Vlaamse Gemeenschap, het Instituut voor
het Archeologisch Patrimonium, verschil-
lende musea, universiteiten, provincies,

steden en gemeenten.

Dat de nadruk ligt op de museale context,
mag geen verbazing wekken: het project

kadert in het Vlaamse museumbeleid. Dit
neemt niet weg dat we er ook naar gestreefd

hebben om de link met de archeologische

wereld te behouden. Archeologische voor-
werpen - of die nu tot een museale of een

wetenschappelijke collectie behoren -
krijgen hun waarde immers van de speci-

fieke archeologische context waar ze

oorspronkelijk deel van uitmaakten, en van

de verbanden die kunnen worden gelegd

met gelijksoortig materiaal. Daarnaast was

er het besef dat, als men ooit de totaliteit
van het archeologisch erfgoed wil bekijken'
niet alleen de musea maar ook de weten-

schappelijke instellingen zich in de stan-

daard horen te vinden.

Bij het formuleren van de standaarden
werd tevens rekening houden met de

bestaande internationale richtlijnen en

velddefinities voor archeologische voor-

werpen en studiecollecties. Ook de geauto-

matiseerde collectieregistratieprogramma's
mochten we niet uit het oog verliezen' De

standaarden moesten daar immers in geÏm-

plementeerd kunnen worden.

Drie standaarden

Drie standaarden werden geformuleerd: de

Minimale Standaard, die het absolute
minimum van te registreren velden bevat,

de Aanvullende Standaard, die meer velden

bevat en aangeraden wordt, en de

Uitgebreide Standaard, die weergeeft wat

het maximum aan velden is dat wenselijk
is voor de registratie van archeologische
objecten in een museale databank. Deze

drie standaarden zijn zowel bruikbaar bij
de registratie van afzonderlijke objecten
(objectregistratie) als bij de registratie van

bulkgroepen (bulkregistratie).

De Minimale Standaard bestaat uit de

dertien velden die absoluut vereist zijn om

een archeologisch object of een groep

archeologische objecten in het registratie-

systeem van een museum op te nemen. De

criteria voor de velden die in overweging
genomen werden, waren voornamelijk
gericht op het (terug)vinden van objecten

in een museaal verband en het voldoen aan

de internationale CIDOC-richtlijnen.
Een belangrijke beperking bij het
ontwerpen van deze standaard was dat hij
geschikt moest zijn voor snelregistratie: er

moest een grote hoeveelheid voorwerpen

op korte tijd in een museumdatabank
kunnen worden ingevoerd. Deze keuze

ging ten koste van de mogelijkheid om al

in een eerste fase belangrijke informatie te



registreren over de conditie en de archeologi-
sche achtergrond van de objecten. Alle velden
die snelregistratie in de weg staan, zijn dus
overgebracht naar een tweede standaard.
De Minimale Standaard heeft dan ook een
beperkte toepassing: in de dertien geregis-
treerde velden kan men informatie terug-
vinden over waar iets zich bevindt, hoe het
werd verworven, vanwaar het afkomstig is en
wat het is.
Inhoudelijk bestaat de Minimale Standaard uit
de acht verplichte CIDOC-velden, aangevuld
met een aantal voor de archeologie noodzake-
lijke velden. Dankzij het veld AnNrnr wordt de
registratie van grote groepen mogelijk. De
veld en Conr¡xrruuvr,r¡n en VlNopln¡rs garande re n
de band met de archeologische achtergrond
van de objecten en het veld M,qrrnr¡nl
beschrijft waar een object uit bestaat. Ten
slotte geeft het veld P¡R.ro¡e (een aanduiding
van) de ouderdom van het object.

De tweede standaard, de Aanvullende
Standaard, bestaat uit de Minimale Standaard
aangevuld met een aantal velden die onont-
beerlijk zijn voor een relevante registratie van
archeologische artefacten. Deze standaard
werd door de leden van de stuurgroep inhou-
delijk als het minimum beschouwd, maar is
wegens de tijd die het invullen van alle velden
kost en de graad van specialisatie die dit
vergt, niet haalbaar als Minimale Standaard.

De Aanvullende Standaard bestaat uit
23 velden. Behalve de l3 die we al kennen,
zijn dat:
1. Aanvullende informatie over de standplaats

van het object: het veld Hulolc¡ Srenlrunrs;
2. aanvullende vondstinformatie: de velden

Corurexr Tnerwoon¡ en Voruosrolruv;
3. een exactere datering: de velden Dnr¡nrnc

Brcrn en Derrnnc Eruo;

4. informatie over de conditie en de tentoon-
stellingswaarde van het object of de groep
objecten: de velden Coueleerurro, Coruoll¡ en
Couolrtr OevrnrrNc;

5. de mogelijkheid tot het maken van referen-
ties naar aanvullende gegevens: de velden
R¡r¡nrnrre Soonr en Rr¡rn¡urre.

Vooral de informatie over de compleetheid en
de conditie van de objecten is een nagenoeg
noodzakelijke aanvulling. Als men bij het
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registreren van de collectie alle voorwerpen
en groepen voorwerpen op hun bewaringscon-
ditie evalueert en hiervan een nota maakt, kan
men de registratie onmiddellijk inpassen in
een conservatie- en restauratieplan van de
collectie.

De derde standaard, de Uitgebreide
Standaard, biedt een overzicht van alle
velden die hun nut kunnen bewijzen voor de
registratie van een archeologisch object in
een museale context. De I41 velden kunnen
worden verdeeld in twee categorieën: museale
(objectbeheer-gerichte) velden en velden die
verdere specifiek archeologische informatie
bevatten (beschrijvende velden en velden die
het object in zijn archeologische vondstcon-
text plaatsen).

De drie standaarden zijn ontwikkeld vanuit
een museaal standpunt. Hoewel er informatie-
uitwisseling moet kunnen plaatsvinden met
de wetenschappelijke wereld, is er in de
Uitgebreide Standaard geen plaats ingeruimd
voor statistische of specifieke onderzoeksge-
gevens. We gaan ervan uit dat een museale
databank vooral een beheersinstrument en
een bron van informatie voor specifiek
gebruik moet vormen. Er moet dan ook voor
gekozen worden om een dergelijke databank
niet te overladen met informatie zonder
directe toepassing binnen de museumwer-
king. Het advies is dan ook om te werken met
een museaal registratieprogramma dat soepel
gegevens kan importeren en exporteren als
daar vraag naar is.

Bedenkingen en adnbevelingen

De registratieproblematiek in musea vertoont
duidelijk raakvlakken met andere museale
problemen. Dit wordt besproken in het laatste
hoofdstuk van het rapport.

De jongste decennia ligt bij de registratie van
archeologische objecten in musea terecht
meer en meer de nadruk op de documentatie
van de bewaringstoestand van de stukken. Met
de automatisering van de museale registratie-
systemen doen zich nu voor het controleren
en volgen van de bewaringstoestand van de
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artefacten nieuwe mogelijkheden voor. Dit
project wil met het opstellen van standaarden
voor de registratie van de collecties een eerste

aanzet geven tot het creëren van een noodza-

kelijk werkinstrument: een gestandaardiseerd

systeem dat musea in staat moet stellen aan

actief collectiebeheer, en dus ook aan conser-
vatie, te doen.

Zowel bij het overstappen van een handmatig
systeem naar een geautomatiseerde databank
als van een oudere naar een nieuwe geauto-

matiseerde databank moet de keuze van het
nieuwe systeem uiteraard doordacht
gebeuren. Zo moet men de voorkeur geven

aan een databank die gegevens kan expor-
teren onder een zo groot mogelijk aantal
formaten. Déze overstap zal namelijk niet de

laatste zijn. Hoewel het nieuwe programma

het museum zo lang mogelijk uit de brand
moet helpen, zal er toch een dag komen dat
het niet meer zal voldoen. Gezien de ontwik-
kelingen in de informatietechnologie spreken
we hier over jaren en niet over decennia. Het
gekozen systeem moet dan ook flexibel
genoeg zijn om regelmatig te worden geüp-

datet en indien nodig te worden overgezet
naar een volledig nieuw programma.

Museale depots staan niet los van de rest van

het archeologisch erfgoed. De musea hebben

er dan ook alle belang bij om bii de ontslui-
ting van hun collectie rekening te houden met
de wetenschappelijke wereld, en omgekeerd.

Met deze standaarden voor collectieregistratie
wordt hiertoe een eerste stap gezet,
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Le contexte de I'enquête

En 2000, le département < Beeldende Kunst
en Musea > (Arts plastiques et Musées) du
Ministère de la Communauté flamande a
demandé I'organisation d'une enquête
destinée à mettre sur pied un instrument
permettant d'améliorer l'enregistrement
des collections archéologiques. L'objectif
était de formuler des normes relatives à
I'enregistrement (automatisé) des collec-
tions archéologiques exposées dans les
musées flamands. L'enquête a été attribuée
au Provinciaal Gallo-Romeins Museum de
Tongres, qui a lui-même confié la réalisa-
tion pratique de celle-ci à Elke Wesemael
et Petra Driesen, deux chercheurs liés au
bureau de projets archéologiques ARON
bvba. Le présent rapport final est Ie
résultat de l'interaction intense qui s'est
créée entre les chercheurs, les coordina-
teurs ainsi qu'une commission d'experts
se composant de représentants de musées
flamands et du monde archéologique :

la Communauté flamande, l'lnstituut voor
het Archeologisch Patrimonium ainsi que
divers musées, universités, provinces,
villes et communes.
Il est tout sauf étonnant de constater que
I'accent ait été placé sur le contexte
muséal: en effet, le projet ne cadre-t-il
pas dans la politique flamande en matière
de musées ? Cependant, cette volonté ne
balaye pas le fait que I'on se soit égale-
ment efforcé de conserver le lien avec le
monde archéologique. Les objets archéolo-
giques - qu'ils fassent aujourd'hui partie
d'une collection de musée ou d'une collec-
tion scientifique - puisent toute leur valeur
non seulement du contexte archéologique
spécifique auquel ils appartenaient à I'ori-
gine, mais également des liens qui peuvent
être créés avec des matériaux similaires.
Par ailleurs, on s'est rendu compte que si

I'on souhaitait examiner I'ensemble de
l'héritage archéologique, il fallait intégrer
non seulement les musées, mais également
les institutions scientifiques dans ces
normes.
Lors de la formulation des normes, il a
également été tenu compte des directives
internationales existantes et des défini-
tions de terrain relatives aux objets
archéologiques et aux collections d'étude.
Sans oublier les programmes automatisés
d'enregistrement des collections, que nous
ne devions pas laisser de côté non plus.
En effet : les futures normes doivent
pouvoir être implémentées au sein de ces
programmes.

Trois normes

Trois normes ont alors vu le jour :

la norme minimale, qui contient le nombre
minimum absolu de champs à enregistrer ;

la norme complémentaire, qui contient
davantage de champs (il s'agit de la norme
conseillée) ; et la norme étendue, qui
indique Ie nombre maximum de champs
souhaitable pour I'enregistrement d'objets
archéologiques dans une banque de
données muséale. Ces trois normes
peuvent être utilisées aussi bien dans le
cadre de l'enregistrement d'objets séparés
(enregistrement d'objets) que dans le cadre
de I'enregistrement de groupes d'objets
(enregistrement de groupes).

La norme minimale se compose de treize
champs absolument nécessaires pour
mentionner un objet archéologique ou
un groupe d'objets archéologiques dans
le système d'enregistrement d'un musée.
Les critères relatifs aux champs pris en
considération étaient essentiellement
orientés sur la (re)création d'un lien entre
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les objets et les musées et la satisfaction aux

directives CIDOC internationales.
Lors de son élaboration, cette norme a toute-

fois été soumise à une restriction importante :

elle devait permettre un enregistrement
rapide des objets. Cela signifie qu'une grande

quantité d'objets devait pouvoir être intro-
duite en peu de temps dans une banque de

données muséale. Ce choix fut donc fait au

détriment de la possibilité suivante : déjà

enregistrer, dans une première phase, des

informations importantes sur l'état et le passé

archéologique des objets. Tous Ies champs
qui gênent cet enregistrement rapide ont donc

été transférés vers une deuxième norme.

La norme minimale dispose par conséquent

d'une application restreinte : les treize
champs enregistrés dans le cadre de cette

norme permettent uniquement de découvrir
des informations sur le lieu d'implantation de

I'objet, sur son mode d'acquisition, sur son

lieu d'origine et sur ses caractéristiques.
En fait, la norme minimale se compose de huit
champs CIDOC obligatoires complétés d'une

série de champs nécessaires d'un point de vue

archéologique. Le champ Novsnr permet I'enre-

gistrement de grands groupes d'objets. Les

champs NuvÉno de Co¡rrexre et Lleu oe oÉcouvenr¡

garantissent le lien avec le passé archéolo-
gique des objets et le champ M¡rÉnrnux décrit
la composition d'un objet. Enfin, le champ

PÉnroor dévoile (ou donne une indication de)

l'ancienneté de l'objet en question.

La deuxième norme, c'est-à-dire la norme

complémentaire, se compose de la norme

minimale complétée d'une série de champs

indispensables à un enregistrement pertinent
des artefacts archéologiques. Au niveau de

son contenu, cette norme a été considérée

comme une norme minimale par les membres

de la commission d'experts, mais étant donné

le temps qu'il faut pour remplir tous les

champs et le degré de spécialisation néces-

saire pour réaliser ce processus, il s'est avéré

que cette norme ne pouvait faire fonction de

norme minimale.

La norme complémentaire se compose de 23

champs. Cette norme contient les 13 champs

que nous avons déjà mentionnés, mais ceux-ci

sont complétés des données suivantes :

l informations complémentaires sur I'empla-

cement de I'objet : il s'agit du champ

Loc¡lrsnrlo¡r Acrurrl¡ ;

2. informations complémentaires sur la

découverte de l'objet : ce sont les champs

ErurnÉr Coxrtxre et Dnre lr oÉcouvrnrr ;

3. une datation plus précise : il s'agit des

champs Dnrnrlo¡l DÉeur et Dnrartoru Ftn ;

4. informations sur l'état et la valeur d'expo-

sition de l'objet ou du groupe d'objets : il
s'agit des champs CovrlÉruoe, CoNotrtou et

R¡vnneuE Conolrlon ;

5. la possibilité de faire référence à des

données complémentaires : ce sont les

champs Typr de RÉrÉnencr et RÉrÉnerlce'

C'est principalement l'ajout d'informations
relatives à la complétude et à la condition
(l'état) des objets qui constitue un élément
quasiment indispensable. Si, lors de l'enregis-

trement de la collection, tous les objets et

groupes d'objets font l'objet d'une évaluation

et d'une note quant à leur état de conserva-

tion, il est alors possible d'intégrer directe-

ment I'enregistrement de ces objets dans un

plan de conservation et de restauration de la

collection.

La troisième norme, à savoir la norme

étendue, offre un aperçu de tous les champs

pouvant servir lors de l'enregistrement d'un

objet archéologique dans un contexte muséal.

Les I41 champs peuvent être répartis en deux

catégories : les champs muséaux (axés sur Ia
gestion de I'objet) et les champs contenant
des informations archéologiques plus spéci-

fiques (champs descriptifs et champs plaçant

l'objet dans son contexte archéologique).

Ces trois normes ont été mises sur pied d'un
point de vue muséal. Bien qu'elle doive
pouvoir créer un échange interactif d'informa-
tions avec le monde scientifique, il convient

de signaler que Ia norme étendue n'accorde

aucune place à des données statistiques ou à

des données relatives à des enquêtes spéci-

fiques. Nous sommes en effet partis du prin-

cipe suivant : une banque de données

muséale doit essentiellement être un instru-
ment de gestion ainsi qu'une source d'infor-
mations destinée à un usage spécifique. Dès

lors, il convient de veiller à ne pas surcharger

cette banque de données avec des informa-



tions sans application directe avec le fonc-
tionnement du musée. L'idée est donc de
travailler à I'aide d'un programme d'enregis-
trement pouvant importer et exporter des
données souples là où on en a besoin.

Considérations et recommandations

La problématique de I'enregistrement des
objets dans les musées présente des points
communs évidents avec d'autres problèmes
muséaux. Cette situation est abordée dans le
dernier chapitre du rapport.

Au cours des dix dernières années, les objets
archéologiques ont été enregistrés dans Ies
musées en plaçant (à juste titre) de plus en
plus I'accent sur la documentation relative à
l'état de conservation des pièces.
L'automatisation des systèmes d'enregistre-
ment dans les musées permet aujourd'hui de
voir fleurir de nouvelles possibilités en
matière de contrôle et de suivi de l'état de
conservation des artefacts. Ce projet, agré-
menté de l'élaboration de normes destinées à
faciliter I'enregistrement des collections,
souhaite amorcer la création d'un instrument
de travail indispensable, à savoir un système
normalisé permettant aux musées d'assurer
une gestion et donc également une conserva-
tion actives des collections existantes.

Qu'il s'agisse du passage d'une banque de
données manuelle à une banque automatisée
ou d'un système automatisé plus ancien à un
système plus récent, il convient de bien réflé-
chir avant de choisir le nouveau système qui
sera utilisé. Dans ce cadre, il convient de
donner la préférence à une banque de
données pouvant exporter les données dans
un nombre de formats aussi élevé que
possible, Car ce passage ne sera pas le
dernier. Bien que le nouveau programme ait
pour but de dépanner le musée le plus long-
temps possible, un jour viendra où ce
système ne suffira plus. Et vu la rapidité des
progrès enregistrés dans le domaine des tech-
nologies de I'information, on peut affirmer
sans trop de risques que ce jour-là arrivera
plutôt dans quelques années que dans
quelques décennies. Dès lors, le système que
nous choisirons devra être suffisamment
flexible pour pouvoir être mis à jour réguliè-
rement et, si nécessaire, être transcodé dans
un nouveau programme entièrement remanié.

Les dépôts d'objets dans les musées font
également partie du patrimoine archéologique.
Par conséquent, Ies musées ont tout intérêt,
lors du développement de leur collection, à
tenir compte du monde scientifique, et inver-
sement. La création des différentes normes
d'enregistrement des collections permet de
poser une première pierre à cet édifice.
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The context oF the investigation

In 2000, under contract to the Visual Arts
and Museums Division of the Ministry of
the Flemish Community, an investigation
was carried out into an instrument for
better registration of archaeological
collections. The aim was to formulate
standards for the (automated) registra-
tion of archaeological collections in
Flemish museums. The investigation was

awarded to the Provincial Gallo-Roman
Museum of Tongeren, which contracted
out the practical implementation to Elke

Wesemael and Petra Driesen, two
researchers associated with the archaeo-

logical project agency of ARON bvba.
This final report is the result of an inten-
sive exchange between the researchers,
the co-ordinators and a steering group
that comprised representatives from the
Flemish museum and archaeological
worlds: the Flanders Community, the
Institute for Archaeological Heritage,
various museums, universities,
provinces, cities and local councils.
That the emphasis is on the museum

context should not come as any surprise:
the projects is part of the Flemish
museum policy. This does not mean we

have not also tried to preserve a link with
the archaeological world. Archaeological
objects - whether they belong to a
museum or a scientific collection - get

their value, after all, from the specific
archaeological context that they were

originally part of, and from the associa-

tions that can be made with similar mate-
rials. In addition, there was the realisa-
tion that, if one ever wants to view the
totality of our archaeological heritage,
not only the museums but also the scien-

tific institutions must be part of the stan-
dard.

In formulating the standards, account
was also taken of existing international
guidelines and field definitions for
archaeological objects and study collec-
tions. We also had to bear in mind auto-
mated collection registration
programmes for the standards would
have to be implemented using them.

Three standards

Three standards were formulated: the
Minimum Standard, which contains the
absolute minimum of fields to be regis-
tered, the Supplementary Standard,
which contains more fields and is the one

to be recommended, and the Extended
Standard, which represents what the
maximum of fields is that is desirable for
the registration of archaeological objects
in a museum database. These three stan-
dards can be used for registering indi-
vidual objects (object registration) as

well as groups of objects (bulk registra-
tion).

The Minimum Standard consists of the
thirteen fields that are absolutely essen-

tial to record an archaeological object or
a group of archaeological obiects in a

museum's registration sYstem. The

criteria for the fields that were taken into
consideration were mainly oriented
towards finding or retrieving objects in a

museum context and meeting the interna-
tional CIDOC guidelines.
A significant restriction in designing this
standard was that it had to be suitable
for fast registration: it had to cope with
large quantities of objects being entered
into a museum database in a short time.
This choice was made at the cost of the



facility to record important information on
the condition and archaeological back-
ground of the objects in an initial phase. All
the fields that stand in the way of fast regis-
tration were thus transferred to a second
standard. The Minimum Standard therefore
has a limited application: in the thirteen
recorded fields information is provided on
where something is, how it was acquired,
where it came from and what it is.
In terms of content, the Minimum Standard
comprises the eight mandatory CIDOC
fields, plus a number of fields specific for
archaeology. The Qunwlrv field allows large
groups to be registered. The Coilrrxr NUMBER

and Loc¡rror fields guarantee the link with
the archaeological background of the
objects and the M¡r¡nrnL field describes what
an object is made of. Finally, the p¡nroo field
gives (an indication of) the age of the object.

The second standard, the Supplementary
Standard, consists of the Minimum
Standard plus a number of fields that are
indispensable for relevant registration of
archaeological artefacts. This standard was
considered by the members of the steering
group to be inherently the minimum, but
because of the time it takes to fill all the
fields and the degree of specialisation this
requires, it would not be feasible as a
Minimum Standard.

The Supplementary Standard consists of 23
fields. Apart from the l3 already mentioned,
these are:
1. supplementary information on the loca_

tion of the object: the pnrsrnr Locaro¡¡
field;

2. supplementary information about the
find: the Co¡¡r¡xr Krywono and Dar¡ or Flruo

fields
3. more exact dating: the Dnrrruc Sr¡nr and

Darr'lc Eruo fields;
4. information on the condition and display

value of the object or group of objects:
the Covplerruess, Couorrro¡¡ and Couorrro¡r
Reu¡nrs fields;

5. the facility to make references to supple_
mentary data: the Reren¡ncr Tvp¡ and
Re¡¡neucr fields.

In particular, the information about the
completeness and condition of the objects is
an almost essential supplement. If the
storage conditions for all objects and
groups of objects are evaluated when the
collection is registered, and a note made of
this, the registration can be immediately
inserted into a conservation and restoration
plan for the collection.

The third standard, the Extended
Standard, provides a summary of all the
fields that may prove useful for the registra-
tion of an archaeological object in a
museum context. The l4l fields can be
divided into two categories: museum (object
management-oriented) fields and fields that
contain more specific archaeological infor_
mation (descriptive fields and fields that put
the object into its context as an archaeolog_
ical find).

The three standards have been developed
from a museum standpoint. Although infor-
mation must be able to be exchanged with
the scientific world, the Extended Standard
does not allow any space for statistical or
specific research data. We assume that a
museum database should be principally a
management tool and a source of informa_
tion for specific use. Therefore, the choice
had to be made not to overload such a data-
base with information with no direct appli-
cation in museum operations. The recom_
mendation is therefore to work with a
museum registration programme that can
flexibly import and export data if there is a
need for such.

Considerations and recommendations

The registration issue in museums clearly
shows overlaps with other museum prob-
Iems. This is discussed in the final section
of the report.

In recent decades, the emphasis when regis_
tering archaeological objects in museums
has been more and more on documenting
the storage conditions for the items. The
automation of the registration systems
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brings new facilities for checking and moni-

toring the storage condition of artefacts.

This project hopes that by setting up stan-

dards for registering collections, it will give

a first impetus to the creation of an essen-

tial operating tool: a standardised system

that should enable museums to operate

active collection management and thus also

conservation.

With the transition from a manual system to

an automated database and from an older to

a new automated database, the choice of the

new system must of course be carefully
thought through. Thus, the preference has

to be for a database that can export data in

as many formats as possible, for this partic-

ular transition will not be the last. Although

the new program should tide museums over

for as long as possible, there will still come

a day when it is no longer enough. Given the

speed of developments in information tech-

nology, we are talking here about years

rather than decades, The chosen system

therefore has to be flexible enough to be

frequently updated, and if necessary to be

transferred to a totally new programme.

Museum depots are not divorced from the

rest of the ârchaeological heritage. The

museums therefore have every interest in
taking the scientific world into account and

vice versa in opening up their collections'
These standards for collection registration
represent the first step in this direction.
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M¡nimale Standaard
van archeologische

voor de registratie
collecties in musea

'Archeologie is geen kwestie van het vaststellen van feiten maar van het maken van interpretaties.
Iedere generatie zal zich, gewapend met nieuwe inzichten en technieken, op nieuwe denkpistes
begeven. De kwaliteit van deze interpretaties zal echter afhankelijk zijn van de kwaliteit van het
werk dat nu wordt verricht om geqevens te bewaren. Musea moeten zich uitrusten om zowel in de

Iangetermijnnoden als in deze van de huidige generaties te kunnen voorzien.'
Dr. Ian Longworth, British Museum, l99l

De jongste jaren werd het hoe langer hoe duidelijker dat er in Vlaanderen nood is aan een metho-
diek voor de registratie van de talrijke archeologische collecties in musea. Tegelijk groeide het besef
dat er op het gebied van de registratie nog een grote achterstand heerst.

De archeologische artefacten in onze musea vormen een waardevolle en onvervangbare informatie-
bron over ons verleden. Op een primair niveau geven ze inzicht in historische technieken en mate-
rialen. En hoe meer informatie over een artefact of een groep artefacten geregistreerd kan worden,
hoe uitgebreider de kennis wordt die uit het onderzoek ervan kan voortvloeien. Het is dan ook
belangrijk de nodige aandacht te schenken aan de conservatie van de collectie, maar ook de band
van het object of de groep objecten met de archeologische context en de vindplaats zo goed moge-
lijk te bewaren.

De Minimale Standaard die hier wordt voorgesteld, is bedoeld als een werkinstrument voor een
snelle registratie. Enkel de velden die de basis vormen voor het collectiebeheer, zoals de acht
verplichte CIDOC-velden, aangevuld met enkele specifiek archeologische velden, worden geregis-
treerd. Deze dertien velden zijn het absolute minimum voor wie een archeologische collectie snel
en op een wetenschappelijk verantwoorde manier wil registreren. Uiteraard is een verdieping van
deze informatie en verdere aanvulling van velden erg wenselijk. Hiervoor verwijzen we naar de
Aangevulde en de Uitgebreide Standaard. Deze standaarden zijn zowel in een geautomatiseerd als
in een handmatig systeem toepasbaar. De minimaal te beschrijven velden zijn dezelfde voor object-
registratie als voor bulkregistratie. Bij objectregistratie heeft men te maken met één artefact dat
wordt beschreven. Men spreekt van bulkregistratie bij de registratie van grote hoeveelheden arte-
facten in één record of op één fiche.

Tot slot willen we wijzen op het belang van een goede archeologische thesaurus bij het registreren,
vooral in geautomatiseerde systemen. Eenheid in de gebruikte terminologie, zowel binnen de eigen
instelling als over verschillende instellingen heen, maakt het snel opzoeken van informatie moge-
lijk en garandeert de mogelijkheid tot uitwisselen van gegevens.
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OBJECTBEHEER

ldentiticatie

Standplaats I ntormatie

Verplicht CIDOC-veld

I Instelling Naam De naam van de instelling die het object of de groep objecten onder haar
hoede heeft en er verantwoordelijk voor ls.

2 Inventarisnummer Een uniek nummer dat aan het object of de groep objecten werd toegewezen
en er door het museum op werd aangebracht of aan bevestigd.

)J Object Trefwoord Een of meerdere trefwoorden waarmee wordt aangegeven welk soort
object(en) er wordt geregistreerd.

4 Titel Veld voor een'vrije'beschrijving van het object of de groep objecten in één
regel.

5 Aantal Een getal dat aangeeft hoeveel objecten in het reÇord geregistreerd zijn.

6 Vaste Standplaats Een term of code die de plaats aangeeft waar het object of de groep objecten
zich normaal bevindt.

Verwervin q/ Afstoting

KEN M ER KEN

Fysische Kenmerken

7 Verwerving Wijze Een term die aangeeft hoe de instelling het object of de groep objecten heeft
verworven.

8 Verwerving Van De naam van de persoon of instelling waarvan het object of de groep objecten
verworven ls.

9 Verwerving Datum De datum waarop het object of de groep objecten door de instelling
verworven werd.

IO Materiaal Een of meerdere trefwoorden waarmee wordt aangegeven uit welke materialen
het object of de groep objecten bestaat.

VONDSTI NFORMATI E

i3 Periode veld waarin de periode of de archeologische cultuur waarin het object of de
groep objecten werd geproduceerd, wordt aangegeven.

It Contextnummer Nummer dat door de archeologen aan het object of de groep objecten werd
toegekend en dat verwijst naar de archeologische vondstcontext waaruit het
object afkomstig is.

T2 Vindplaats Naam van de plaats waar het object werd gevonden of opgegraven.

DATER I N G
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