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Korte beschrijving van het project

lokale en regionale vrijzinnig-humanistische tijdschriften
(1950-nu, 120 000 pagina’s)

& 
het humanistisch immaterieel erfgoed (HICE)

4 luiken (2022-2024):

• Digitalisering
• OCR-verbetering

Samenwerking met VUB-onderzoeksgroep Digital Mathematics (DIMA)  en het KBR data science lab
• Terbeschikkingstelling van de tijdschriften en info over de tijdschriften
• Citizen science onderzoeksproject (inhoudelijke fiches over immaterieel erfgoed) 

Samenwerking met de Werkplaats Immaterieel Erfgoed (WIE)



Verwachte resultaten van het project
• Duurzame digitalisering en opname in digitaal depot

• Toepassing standaarden: digitalisering zelf (Metamorfoze Light), de bestanden en de metadata (METS) 

• Verbetering van de OCR d.m.v. lay-outanalyse (geen ground truth materiaal /training van engine) ->
verhoogde ontsluiting
• Selectie tijdschriften (nationale, regionale en lokale) waarvan de OCR-resultaten onvoldoende (bv. afwijkende 

lettertypes, aanwezigheid van tabellen en figuren)
• technieken die werden ontwikkeld in het kader van het ADOCHS-project 

(Auditing Digitalization Outputs in the Cultural Heritage Sector) 

• Terbeschikkingstelling & stimulering gebruik
• Rechtenanalyse
• Terbeschikkingstellingsplatform (IIIF)
• Inhoudelijke fiches over de titels: ODIS en website 
• Gestructureerde metadata op terbeschikkingstellingsplatform, site en Wikidata 

• HICE in kaart gebracht, ontsloten en gecontextualiseerd i.s.m. vrijwilligers 
• Inhoudelijke fiches op website, in gebeurtenismodule ODIS, op immaterieel erfgoedplatform en databanken van 

Histories 
• Artikeltjes voor gemeenschap in tijdschriften



Deze ervaringen willen we delen met de collegagroep

• Digitalisering: lastenboek, gunningsprocedure, opvolging en controles en 
opname in digitaal depot

• METS
• Resultaten OCR-verbetering (artikel, organisatie van lezing en seminarie)
• Rechtenanalyse
• Wikidata
• …
• Samenwerking met vrijwilligers (artikel en lezing) (relatie immaterieel erfgoed en archieven)



Verwachte moeilijkheden

• IIIF
• OSLO
• Linken data immaterieel erfgoed en archieven
• …
• Stimuleren gebruik resultaten
• Participatie

• …



Contactgegevens
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