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Gouden tips 

Wist je dit al over vakantie- 
kolonies? 

Martine Vermandere 

 
Wil je meer hierover weten?  

 
Vermandere, M. (2010). We zijn goed aangekomen! Vakantiekolonies aan de Belgische kust [1887-1980]. 

Bijdragen van het Museum van de Vlaamse Sociale Strijd van de provincie Oost-Vlaanderen (Vol. 25). 
Brussel ; Gent: ASP Editions ; Amsab-ISG. 

 TUBERCULOSE. Tot de Tweede Wereldoorlog kon een kind dat besmet was met tuberculose 

enkel geholpen worden met voldoende voedsel, veel buitenlucht en de nodige zon. 

 LIEFDADIGHEID. Voor de oprichting van vakantiekolonies werd het nodige geld verzameld door 

de organisatie van tombola’s en feesten, het houden van collecties en aanvaarden van giften. 

 LUIZEN & ZIEKE KINDEREN. Kinderen die luizen hadden of ziek waren, werden toegang tot de 

vakantiekolonies geweigerd. 

 VRIJETIJDSBESTEDING. Door de afschaffing van de kinderarbeid (1889) en de invoering van de 

leerplicht (1914) kregen kinderen voor het eerst vakantie. De vakantiekolonies boden een 

oplossing voor  zogenoemde ‘hangjongeren’. Het succes van de kolonies werd dan ook 

gemeten aan de hand van de weegschaal. 

 SUBSIDIES. Vanaf 1919 werden vakantiekolonies door de overheid gesubsidieerd via het 

Nationaal Werk voor Kinderwelzijn (huidig Kind & Gezin). 

 SCHUILPLAATS VOOR JOODSE KINDEREN. Tijdens WO II konden minstens 1500 Joodse kinderen 

gered worden van de vijand. De vakantiekolonies hielpen Joodse kinderen schuilen door ze 

onder een valse naam tussen de andere kinderen te plaatsen. 

 DEMOCRATISERING. De mutualiteiten, die na WO II de voornaamste organisatoren waren van de 

zogenoemde ‘preventieve luchtkuren’, zorgden ervoor dat nu kinderen uit alle 

bevolkingslagen naar de vakantiekolonies gingen. John Lundström, de Antwerpse volkszanger, 

en Jo Röpcke, filmrecensent van de toenmalige VRT, waren enthousiaste instructeurs van de 

monitoren. 

 UITGANGSPUNT BLEEF DEZELFDE. In tegenstelling tot de vakantiekolonies in Frankrijk, waar de 

scholen de organisatoren waren en de focus dus meer lag op de pedagogiek, bleven de 

vakantiekolonies vasthouden aan de medisch-hygiënische oorsprong van de kolonies. 
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Dateren van objecten 
Peter Eyckerman 

 

 NOOIT OUDER DAN 1839. Een foto kan nooit ouder zijn dan 1839, anders heb je een 

zeldzaamheid van historisch belang ontdekt. 

 METAAL OF GLAS ALS DRAGER. Van 1839 tot ca. 1860 zijn de meeste commerciële foto’s niet op 

papier gemaakt, maar op metaal of glas en zorgvuldig ingekaderd. Foto’s uit die periode zijn 

eerder zeldzaam.  

 CARTE-DE-VISITE. De carte-de-visite was hét fotoformaat van de 19de eeuw, ze waren populair 

van ca. 1860 tot aan de Eerste Wereldoorlog. Een carte-de-visitefoto is een kartonnetje van ± 

6x10 cm met naam en adres van de fotograaf, er is een dun fotopapier op gekleefd. 

 POSTKAART-ACHTERZIJDE. Foto’s met een postkaart-achterzijde dateren ten vroegste van rond 

1900. Ze werden vooral populair vanaf ca. 1910.   

 AFMETING ALS INDICATIE. De afmetingen van cartes-de-visite en postkaartfoto’s geven een 

indicatie voor datering. Download de meethulp op 

https://spoorzoeker.petereyckerman.be/oude-fotos-dateren/ 

 GEKARTELDE RAND.  De typische witte gekartelde rand rond zwart-witfoto’s was populair tussen 

1930 en 1960. 

 FOTOGRAAF. Als je de naam van de fotograaf op de foto terugvindt dan kan je opzoeken 

wanneer hij actief was. Voor fotografen tot 1914 gebruik je daarvoor de Directory of 

Photographers in Belgium, een online databank van het FoMu in Antwerpen. Later ben je 

aangewezen op o.a. adres- en telefoonboeken. 

 PERSOONSIDENTIFICATIE. Om personen te identificeren vertrek je van een zo nauwkeurig 

mogelijke fotodatering en van een leeftijdschatting van de persoon op de foto. Kijk dan in je 

familiekring wie er wel en niet in aanmerking komen gezien hun geboortedatum. 

 GELEGENHEID. De gelegenheid voor de foto achterhalen (huwelijk, communie, …) is een hulp 

voor identificatie, leeftijdschatting en nauwkeuriger datering. Het zijn vaak gelegenheden 

waarvan de datum gemakkelijk te achterhalen valt of die op een vaste leeftijd gebeurden. 

Dan kan je zien of die gegevens kloppen met de fotodatering en de geschatte leeftijd. 

 VOLLEDIGE PLAATJE. Baseer je nooit op slechts één aanwijzing om een foto te dateren, gebruik 

zo veel mogelijk verschillende elementen (afmetingen, type foto, afdrukprocedé, mode, 

fotograaf, fotopapier, stijl, gelegenheid, identificatie, …). Het gehele plaatje moet kloppen. 

https://spoorzoeker.petereyckerman.be/oude-fotos-dateren/
http://www.directorybelgianphotographers.be/
http://www.directorybelgianphotographers.be/
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Fotograferen van objecten 
Charles Strijd 

 

 

Wil je meer hierover weten? Neem contact op: 
 

Erfgoedcel Kusterfgoed 
Zandvoordeschorredijkstraat 289A, 8400 Oostende 

www.kusterfgoed.be 
info@kusterfgoed.be 

  

 

 CAMERA. Een dure camera is geen garantie voor een goede foto. U bent de fotograaf en u beslist 

hoe de foto gemaakt wordt. 

 ACHTERGROND. Let erop dat u voor de achtergrond van uw foto een ‘ronde horizon’ creëert. Zorg 

er met andere woorden voor dat het achtergrondpapier in een ronding op de tafel rust. Dit heeft 

het voordeel dat er geen hinderlijke scherpe rand achter het object te zien is. 

 AFSTAND OBJECT-ACHTERGROND. Plaatsen we een object te dicht tegen de achtergrond/papier, dan 

zien we een hinderlijke schaduw verschijnen. Plaatst u echter het object naar voren, dan 

fotograferen we de schaduw wel, maar die schaduw hindert niet. Hoe verder u het object van de 

achtergrond plaatst, hoe beter u het licht kan controleren. 

 DIEPTE CREËREN. Laat meerdere zijden van het object zien op de foto, dit geeft ‘diepte’ aan het 

beeld. 

 MIDDELPUNT BEPALEN. Als u schilderijen, tekeningen en afbeeldingen fotografeert, plaats dan uw 

camera/lens loodrecht op het midden van het doek of de prent. Zoek met andere woorden het 

middelpunt van de afbeelding en plaats de camera of het statief op die plaats. Zo vermijdt u 

storende schuine lijnen.  

 FUNCTIE VAN HET OBJECT. Laat indien mogelijk altijd zien waar het object voor dient. 

 LICHTINVAL. Tracht te fotograferen in een verduisterde ruimte. Vermijd lichtinval op de achtergrond 

vanuit vensters. 

 UITEINDELIJK KOMT HET HIEROP NEER... Weg van die achtergrond, spelen met het licht. En kijken, 

experimenteren. Fotograferen is niet alleen datgene wat er staat op de foto vastleggen, maar ook 

zoveel mogelijk overbodige omgeving weglaten. 

http://www.kusterfgoed.be/
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Opzetten van een geslaagde 
tentoonstelling 

Laurence Kalman 

 

 

 

 
Wil je meer hierover weten? Neem contact op: 

 
Erfgoedcel Kusterfgoed 

Zandvoordeschorredijkstraat 289A, 8400 Oostende 
www.kusterfgoed.be 
info@kusterfgoed.be 

 

 GA OP ZOEK NAAR EEN ORIGINELE LOCATIE. Maak potentiële bezoekers nieuwsgierig om je 

tentoonstelling te bezoeken door te kiezen voor verrassende locatie. Een originele locatie 

maakt de beleving bovendien des te intenser. 

 STIPPEL OP VOORHAND EEN PARCOUR UIT. Zorg voor een (logische) ‘route’ die de bezoekers 

kunnen volgen. Stippel je een goed parcour uit, dan voorkom je ook dat je bezoekers per 

ongeluk een deel van de tentoonstelling overslaan of het verhaal achter je tentoonstelling 

niet kunnen volgen. 

 ZORG VOOR VOLDOENDE RUIMTE. Houd er rekening mee dat je bezoekers voldoende ruimte nodig 

hebben om te circuleren. Hiermee voorkom je dat je bezoekers in elkaars weg lopen of de 

teksten niet goed kunnen lezen. 

 GEBRUIK EEN ORIGINELE DRAGER. Zoek een originele drager om je informatie op te plaatsen. Je 

vindt beslist elementen uit je thema waar je tekst of beelden kunt op plaatsen. 

 TREK DE AANDACHT VIA DE LAY-OUT VAN TEKSTEN & BEELDEN. Maak je tekst kort en bondig. Werk 

met grote beelden en titels, dit trekt de aandacht, en speel met je ondertitels en je 

informatieve tekst (maak deze niet te klein). Probeert te visualiseren wat je wil vertellen. 

 ZORG VOOR BELEVING EN INTERACTIE. Door te werken met verrassingselementen en de nodige 

interactie te voorzien, houd je gemakkelijker de aandacht van je bezoekers bij de 

tentoonstelling. Mensen willen dingen al ziend en belevend bijleren, anders kopen ze 

gewoon een boek om in te lezen.  

http://www.kusterfgoed.be/
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Projectsubsidies aanvragen 
Hannelore Neyt 

 
 

 
Wil je meer hierover weten? Neem contact op: 

 
Erfgoedcel Kusterfgoed 

Zandvoordeschorredijkstraat 289A, 8400 Oostende 
www.kusterfgoed.be 
info@kusterfgoed.be 

 NEEM HET SUBSIDIEREGLEMENT DOOR. Vooraleer je een subsidiedossier begint op te stellen, is het 

belangrijk dat je alle voorwaarden uit het subsidiereglement doorneemt. Zo kom je niet voor 

verrassingen te staan. Aan de basisvoorwaarden heb je snel voldaan. Wil je in aanmerking komen 

voor het maximale subsidiebedrag? Dan hoef je slechts aan twee bijkomende voorwaarden te 

voldoen.  

 ERFGOEDINSTEEK. Zorg ervoor dat jouw project roerend en immaterieel erfgoed dat typisch is voor 

de kust centraal stelt. Kusterfgoed draagt zowel publieksprojecten als behoud- en 

beheerprojecten  een warm hart toe. Het is belangrijk dat het kust-erfgoed nog generaties lang 

blijft bestaan.  

 KIJK EENS OVER DE GRENS. Kusterfgoed juicht samenwerking toe. Zoek partners in de gemeenten 

Middelkerke, Oostende, De Haan of Blankenberge of sla de brug naar een andere sector (welzijn, 

natuur en milieu, onderwijs, toerisme…). Dat kan jouw dossier alleen maar versterken.  

 WEES VERNIEUWEND. Zorg ervoor dat jouw project vernieuwend is voor de lokale 

erfgoedgemeenschap en verderbouwt op de aanwezige expertise en intiatieven uit de regio. 

 LAAT JE BEGELEIDEN. Kusterfgoed is er voor jou en begeleidt je graag bij het indienen van een 

subsidieaanvraag. Neem met ons contact op via info@kusterfgoed.be of telefonisch op het 

nummer 059 341 449. 

 BEGIN TIJDIG. Neem snel contact met ons op, zo kunnen we tijdig feedback geven op je ideeën en 

op het subsidiedossier dat je wenst in te dienen.  

 NIET GETREURD! Werd jouw project om een of andere reden deze keer niet goedgekeurd voor 

subsidies? Laat de moed niet zakken. We bekijken samen de mogelijkheden voor een volgend 

project! 

 DOE INSPIRATIE OP. Nog geen idee voor een nieuw project? Houd dan zeker onze website in het oog 

en laat je inspireren door enkele leuke, goedgekeurde erfgoedprojecten.  

http://www.kusterfgoed.be/
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Bewaren van 2D-erfgoed 
Hannelore Neyt 

 

 

Wil je meer hierover weten? Neem contact op: 
 

Erfgoedcel Kusterfgoed 
Zandvoordeschorredijkstraat 289A, 8400 Oostende 

www.kusterfgoed.be - info@kusterfgoed.be 

Kleine aanpassingen hebben grote gevolgen. Je hoeft niet meteen grote investeringen te maken 

om je erfgoed beter te bewaren. Kleine veranderingen in aanpak kunnen al een grote impact 

hebben. Met deze tips kan je alvast aan de slag! 

 WAS JE HANDEN. Zo laat je geen bacteriën op het materiaal achter en neem je ook geen 

eventuele schimmels mee. Gebruik katoenen handschoenen voor kwetsbaar materiaal.  

 STREEF NAAR EEN STABIEL KLIMAAT. Zorg voor een zo stabiel mogelijke bewaaromgeving. Je 

bewaart bijvoorbeeld best geen materiaal in een kelder of op zolder, waar de temperatuur 

nogal kan schommelen.  

 VERMIJD ONGELUKJES. Eet of drink niet in de buurt van je collectie. Werk ook enkel met potlood. 

 SCHOON JE MATERIAAL. Verwijder alle elementen die je erfgoedcollectie kunnen beschadigen 

(bijvoorbeeld paperclips, elastieken, plastieken mapjes, ringmappen, vloeipapier..) 

 APARTE BEWARING. Probeer verschillende soorten dragers (bv. papier, fotomateriaal, 

audiovisueel materiaal) apart te bewaren zodat ze geen schadelijke invloed op elkaar hebben. 

Verpak je waardevolle stukken (bijvoorbeeld negatieven) ook zeker apart.  

 VERPAK JE ERFGOED. Nood aan verpakkingsmateriaal? Doe beroep op het gratis 

standaardaanbod verpakkingsmateriaal van de erfgoedcel of dien een subsidieaanvraag in 

voor verpakkingsmateriaal op maat. 

 DE 10 SCHADEFACTOREN. Hou de 10 schadefactoren in gedachten (biijvoorbeeld de invloed van 

direct licht, verontreiniging, fysische schade). Surf naar www.depotwijzer.be voor meer 

informatie hierover.  

 

http://www.kusterfgoed.be/
http://www.depotwijzer.be/
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    Scannen van 2D-erfgoed 
Nathalie Franck 

 
Een geslaagde scan komt tot stand wanneer men een goed begrip heeft van de herkomst van het 
origineel en de bestemming van het gedigitaliseerde beeld. Anders dan bij het fotograferen van objecten, 
treft men bij het scannen een veel grotere verscheidenheid van organische materialen aan, met zeer 
variërende vergrotingsmaatstaven. Zo zal het reproduceren van een (papieren) foto een heel andere 
aanpak vragen dan het reproduceren van het negatief van diezelfde foto. Hieronder vindt u enkele 
scanrichtlijnen voor opzichtoriginelen en kleinbeeldfilm, en de meest voorkomende bestemmingen. 
 

 
Origineel type Bestemming Doelgrootte Resolutie Beeldtype Bestandsformaat 

  

opzicht foto archiveren / 
print 

100% 600 ppi 48-bit kleuren TIFF 

scherm / web 100% 300 24-bit kleuren JPEG 

opzicht affiches, 
tekeningen... 

archiveren 
vergroting 

> 100% 600 ppi 48-bit kleuren TIFF 

scherm / web 100% 300 ppi 24-bit kleuren JPEG 

  

dia positief 135 
mm 

archiveren 
/print 

100% 1200 ppi 48-bit kleuren TIFF 

scherm / web 100%  24-bit kleuren JPEG 

  

kleur negatief 
135 mm 

archiveren / 
print 

100% 1200 ppi 48-bit kleuren TIFF 

scherm / web 100%  24-bit kleuren JPEG 

  

ZW negatief 
(kleur emulsie) 
135 mm 

archiveren / 
print 

100% 1200 ppi 16-bit grijs TIFF 

scherm / web 100%  16-bit grijs JPEG 

ZW negatief 
(zilver emulsie) 
135 mm 

archiveren / 
print 

100% 1200 ppi 16-bit grijs TIFF 

scherm / web 100%  16-bit grijs JPEG 

 

 

Je kan een A4-fotoscanner uitlenen via de uitleendienst van Kusterfgoed 
Wil je meer hierover weten? Neem contact op: 

 
Erfgoedcel Kusterfgoed 

Zandvoordeschorredijkstraat 289A, 8400 Oostende 
www.kusterfgoed.be 
info@kusterfgoed.be 

 
 

  

http://www.kusterfgoed.be/
mailto:info@kusterfgoed.be
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Zo ontwikkel je een  
educatief pakket 

Freya Vancraeynest 
 

 

 

 AANDACHT VOOR INDTERMEN. Via de website van de Vlaamse Overheid vind je heel wat 

informatie over de eindtermen waar scholen aan moeten voldoen. Om een pakket te 

ontwikkelen is het belangrijk om deze eindtermen in het achterhoofd te houden en zo een 

pakket te maken dat zeker bruikbaar is in de klas en optimaal aansluit bij de vooropgestelde 

doelstellingen van de Vlaamse Overheid.  

 BETREK LEERKRACHTEN EN SCHOLEN. Niet iedereen die werkt met immaterieel erfgoed heeft een 

achtergrond in het onderwijs. Toch is het belangrijk om de stem van onderwijsprofessionals 

mee te nemen bij de ontwikkeling van een pakket. Zij weten als geen ander hoe het 

onderwijs in elkaar zit en wat wel en niet werkt in een klas. Hun kennis en inzichten zijn dan 

ook onmisbaar bij de ontwikkeling van een educatief pakket.  

 BEPAAL JE DOELGROEP. Een onderwerp op maat van kinderen brengen is niet altijd eenvoudig. 

Bij het ontwikkelen van een pakket is het daarom belangrijk om goed de doelgroep af te 

bakenen. Voor wie maak je het pakket? Wie probeer je met het pakket te bereiken?  

 WERK OP MAAT. De vertaalslag van immaterieel erfgoed naar de klas is niet altijd evident. 

Verlies daarom nooit de doelgroep uit het oog (zie tip 3) en stel je flexibel op. Probeer telkens 

te denken vanuit de doelgroep en werk op maat zodat het optimaal gebruikt kan worden 

door het doelpubliek.  

 REALISTISCHE AANPAK. Scholen houden zich aan een strikte planning en dat maakt het soms 

moeilijk om een educatief pakket in te passen. Daarnaast is het verzamelen van het nodige 

materiaal ook niet altijd even eenvoudig. Zorg dus voor een realistisch pakket en geef aan 

hoeveel tijd er voor ieder onderdeel van het pakket nodig is. Lijst ook bij elk onderdeel op 

hoeveel materiaal er nodig is. Op die manier kan een leerkracht makkelijk inschatten hoe het 

pakket gebruikt kan worden in de klas, rekening houdend met de vooropgestelde planning en 

het beschikbare materiaal.  

 LESS IS MORE. Maak het pakket niet te uitgebreid. Vaak is het beter om te gaan voor een paar 

goed uitgewerkte lessen of lesonderdelen dat dat je meteen voor een uitgebreide 

lessenreeks gaat. Zeker bij een eerste loop je het risico om teveel hooi op je vork te nemen.  



 
‘Op de koffie bij Kusterfgoed’ (17 november 2018) – Gouden tips 

 
Vervolg… 
 
 

 
Wil je meer hierover weten? Neem contact op: 

 
LECA Landelijk expertisecentrum voor cultuur van alledag 

Sint-Amandstraat 72,9000 Gent 
www.lecavzw.be 

Frea Vancraeynest: frea@lecavzw.be 
 

Vanaf 1 januari 2019 bundelen Familiekunde Vlaanderen, Heemkunde Vlaanderen en LECA de krachten 
in de nieuwe organisatie Histories. We blijven ook dan aanspreekpunt voor erfgoedvragen allerhande! 

 
 
 
 
 
 
 

 

 VARIATIE IN WERKVORMEN. Wanneer we denken aan een educatief pakket denken we al snel aan 

werkblaadjes en andere klassieke werkvormen. Toch is het belangrijk om in een pakket 

voldoende variatie te stoppen. Klassiekere werkvormen mogen zeker blijven maar wissel eens 

af met onder andere digitale werkvormen en spelelementen.  

 CREATIEF. Leerkrachten en scholen beschikken over een bijzonder groot aanbod aan educatief 

materiaal. Zorg voor een creatieve insteek van het educatief pakket zodat het opvalt en 

leerkrachten prikkelt om net jouw pakket eruit kiezen om mee aan de slag te gaan.  

 TAAL IS BELANGRIJK. Lezen en schrijven is voor de meeste onder ons vanzelfsprekend maar voor 

kinderen die nog volop in ontwikkeling zijn is dit (nog) niet zo eenvoudig. Gebruik daarom 

korte, duidelijke zinnen en vermijd moeilijke woorden. Ook bij oudere leerlingen blijft taal 

een belangrijk aandachtspunt bij het uitwerken van educatief materiaal.  

 EVALUEREN EN BIJSTUREN. Feedback is belangrijk. Verzamel ervaringen van leerkrachten die met 

het pakket gewerkt hebben en stuur bij waar nodig. Een pakket kan altijd verfijnd worden en 

feedback kan bovendien meegenomen worden bij de eventuele ontwikkeling van ander 

educatief materiaal.  

http://www.lecavzw.be/
mailto:frea@lecavzw.be
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Registreren van  
erfgoedobjecten 

Nathalie Franck 
 
Informatieverlies wordt beschouwd als één van de tien schadefactoren bij het bewaren van 
erfgoedobjecten (foto’s, prentbriefkaarten, gebruiksvoorwerpen, affiches...). Daarom is het belangrijk om 
je object voldoende en accuraat te beschrijven. Hoe uitgebreider de beschrijving, hoe beter. In vakjargon 
spreekt men ook wel over het registreren of het metadateren van een erfgoedobject. Afhankelijk van 
welke type erfgoedobject dat je beschrijft, zullen sommige beschrijvingsvelden minder of net meer van 
toepassing zijn. Hieronder vind je een overzicht van alle velden die je – afhankelijk van het type 
erfgoedobject, maar ook de grootte van je collectie - in de basisregistratie van je object kan opnemen.  

Beschrijvingsveld Uitleg veld 

IDENTIFICATIE 

Objectnummer Dit nummer identificeert het erfgoedobject op een unieke manier binnen de 

collectie. Het gebruik van een objectnummer is vooral aan te raden bij grotere 

collecties. De manier waarop je nummert, kies je zelf.  

Type object Om wat voor type erfgoedobject gaat het? Er zijn vele opties mogelijk, denk 

bijvoorbeeld aan een foto, prentbriefkaart, affiche, dia, tekening, kaart, 

gebruiksvoorwerp enz. 

Titel Met een titel vat je de inhoud van je erfgoedobject in enkele (kern)woorden 

samen. Probeer je te beperken tot maximaal vijf woorden. 

Bewaarplaats Heb je de digitale foto of scan op je computer staan? Dan is het ook wel 

interessant om te vermelden waar je het fysieke exemplaar van je 

erfgoedobject bewaart. Dat is vooral interessant bij grotere collecties. 

INHOUDELIJK 

Beschrijving Vertel iets meer over de inhoud van je erfgoedobject. Bijvoorbeeld in het geval 

van een foto, dia of prentbriefkaart, wie of wat wordt er afgebeeld? 

Plaats Hiermee beantwoord je de volgende vraag: waar speelt het beeld zich 

(inhoudelijk) af? Dat is interessant om te vermelden, omdat het niet altijd af te 

leiden valt uit het beeld zelf en soms enkel de maker van het beeld weet. 

VORMELIJK 

Materiaalsoort Uit wat voor materiaal is het erfgoedobject gemaakt? Dit veld is vooral van 

toepassing bij de beschrijving van een gebruiks- of kunstvoorwerp. 

Afmetingen Noteer hier het type formaat (A2, A3) of de afmetingen (hoogte, breedte, 

lengte, diameter) in centimeter. 

Opschrift Hieronder verstaan we de tekst die zich op het erfgoedobject bevindt. Let op, 

een geschreven boodschap op de ommezijde van een prentbriefkaart neem je 

best op bij de beschrijving. De vermelding van de uitgeverij of fotograaf op de 

voorzijde van een prentbriefkaart kan je dan wel weer hier vermelden. 
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PRODUCTIE 

Type vervaardiger Noteer hier wat voor maker bij het productieproces van je erfgoedobject 

betrokken was. Er zijn vele opties mogelijk, denk bijvoorbeeld aan een 

fotograaf, schilder, tekenaar enz. Een uitgeverij of drukker wordt niet hier 

vermeldt, maar bij het deel ‘Uitgave’ (zie onder). 

Naam vervaardiger Noteer hier de naam van de maker (of makers, in het geval dat er meerdere 

zijn). 

Datum vervaardiging Wanneer werd het erfgoedobject gemaakt? Heb je enkel een vermoeden of 

een tijdsperiode waarin je het object kan situeren, is dit ook goed. Bij een 

prentbriefkaart bijvoorbeeld slaat de datum van vervaardiging op de datum 

waarop de foto werd gemaakt en niet op de datum van verzending of uitgave. 

UITGAVE 

Naam uitgever Noteer hier de naam van de firma die het erfgoedobject uitgaf (indien van 

toepassing uiteraard). Beschik je slechts over de initialen dan is dit ook goed. 

Plaats uitgave Noteer hier de naam van de stad of gemeente waar het erfgoedobject werd 

uitgegeven (indien van toepassing). 

Datum uitgave Noteer hier de datum waarop het erfgoedobject werd uitgegeven. In het geval 

van een prentbriefkaart kan dit veelal opgezocht worden aan de hand van het 

serienummer dat op het object vermeld wordt. 

RECHTENSTATUS 

Van groot belang bij de beschrijving van je erfgoedobject is het documenteren van de (auteurs)rechten 
op het beeld (en indien van toepassing op het afgebeelde object). De rechtenstatus van je 
erfgoedobject bepaalt uiteindelijk wat je met het beeld mag doen: gebruiken, bewerken of verspreiden 
(publiceren, tentoonstellen). Je vindt hierover meer info op www.beeldbankkusterfgoed.be.  

Rechten beeld/afgebeeld object  Ik ben de maker (fotograaf, ontwerper…). 

 Ik ben niet de maker, maar wel de erfgenaam of de verkrijger 
van alle auteursrechten. 

 De maker is langer dan 70 jaar geleden overleden en het werk 
behoort daarmee tot het publiek domein. 

 Geen rechten bekend. 

Vermelding rechten Dit veld gebruik je in het geval er iemand rechten op het beeld (of 
afgebeelde object) heeft en hier graag een vermelding van ziet. 

 
  

Wil je meer hierover weten? Neem contact op: 
 

Erfgoedcel Kusterfgoed 
Zandvoordeschorredijkstraat 289A, 8400 Oostende 

www.kusterfgoed.be 
info@kusterfgoed.be 

 

 

http://www.beeldbankkusterfgoed.be/
http://www.kusterfgoed.be/

