
1 
 

 

Beheer en ontsluiting van de collecties van de 

Historische Vereniging Maartensdijki 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud 
Inleiding en aanleiding ............................................................................................................................ 2 

Samenvatting en adviezen ...................................................................................................................... 3 

Plan van aanpak fotoarchieven Zwart, Hoebink, Schuurman, van Eck ................................................... 4 

Plan van aanpak filmarchief .................................................................................................................... 6 

Plan van aanpak archief werkgroep mondelinge documentatie ............................................................ 8 

 

 

  



2 
 

 

Inleiding en aanleiding 

Op 17 juli j.l. heeft Ge Veldhuijzen een aantal collecties, die in het bezit zijn van de 

Historische Vereniging Maartensdijk, overgedragen aan Geert Boorsma, Frank Klok 

en Jan Maasen. Daarbij is vooral aandacht besteed aan een collectie fotoarchieven 

(bestaande uit ca 1200 digitale foto’s) en het archief van de voormalige Werkgroep 

Mondelinge Documentatie (bestaande uit 8 cassettebanden en een tiental getypte 

interviewverslagen). Terzijde is ook de collectie filmfragmenten (bestaande uit 17 

gedigitaliseerde fragmenten en een aantal VHS banden) aan de orde geweest. 

De collectie boeken en andere zaken, die fysiek in de Raadtkamer van het 

voormalige gemeentehuis Maartensdijk liggen opgetast, zijn niet besproken. 

Ondergetekenden gaan er van uit dat beheer en ontsluiting van informatie uit de 

geschiedenis van Maartensdijk tot de primaire taken van onze vereniging behoren. 

De ontsluiting kan onze leden toegang bieden tot waardevolle puzzelstukjes uit hun 

verleden. 

We hebben ons daarom beraad over de mogelijkheden om genoemde collecties te 

conserveren en te ontsluiten. Uitgangspunt is daarbij dat wij geen van allen kennis of 

ervaring hebben met collectiebeheer. Voor zover ons bekend is deze kennis binnen 

de Historische Vereniging Maartensdijk ook niet aanwezig. 

Conserveren is vooral noodzakelijk voor de drie besproken collecties (foto, audio en 

film) omdat deze informatie deels nog analoog is opgeslagen en verspreid is over 

tientallen digitale en analoge informatiedragers waardoor verlies en vernietiging 

dreigt. Naar ons oordeel zijn deze collecties weliswaar klein, maar beslist de moeite 

van het conserveren waard. 

 

In het navolgende worden drie plannen van aanpak beschreven voor respectievelijk 

de fotocollectie, de filmcollectie en de audiocollectie (inclusief getypte 

gespreksverslagen) van de Werkgroep Mondelinge Communicatie. Aan het eind 

volgt een financieel overzicht van de consequenties van deze plannen van aanpak. 

Aan het bestuur de vraag om in te stemmen met de plannen van aanpak en de 

financiële en andere consequenties. Uiteraard zijn ondergetekenden bereid om 

nadere toelichting te verstrekken. 
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Jan Maasen  



3 
 

Samenvatting en adviezen 

Op basis van een oriënterend onderzoekje (onder meer bij de Historische Kring 

d’Oude School in de Bilt) is ons eerste en meest urgente advies: digitaliseer de 

collectie foto’s, audio en films en sla ze op in de ‘cloud’. Op die manier wordt de 

opslag van dat het best geborgd en is geen hardware en technisch beheer nodig. 

Voor het fysieke materiaal dat in de Raadtkamer aanwezig is geven wij in overweging 

om dit veilig te stellen bij het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen in 

Breukelen waar ook de archieven van Maartensdijk en de Bilt zijn opgeslagen. 

Verder toewerken naar digitaliseren van het materiaal maakt ook op termijn een 

betere afstemming (integratie?) van het papieren verenigingsorgaan (StM) en de 

webpresentatie mogelijk. Dat maakt het mogelijk om éénmaal content maken voor 

beide outputplatforms of om artikelen in St Maerten te verrijken met foto-, film- of 

audiomateriaal..  

Een tweede advies luidt daarom: ontsluit alle collecties integraal via onze 

website. Veel historische verenigingen (meer dan 100) gebruiken al een gratis 

collectie en beeldbanksysteem. Dit soort systemen maakt het mogelijk voor leden en 

onderzoekers om gericht te zoeken in de beschikbare informatie.  

Beschrijven en inventariseren van alle informatie tot op detailniveau is een 

belangrijke voorwaarde voor ontsluiting. Hier is menskracht de beperkende factor. Bij 

ons bezoek aan d’Oude School is gebleken hoe belangrijk een groep vrijwilligers kan 

zijn bij dit tijdrovende werk. Ons derde advies luidt derhalve: werf niet alleen nieuwe 

leden, maar ook vrijwilligers voor het digitale collectiebeheer. 
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Plan van aanpak fotoarchieven Zwart, Hoebink, Schuurman, van Eck 

Bestaat uit 12 cd’s (8 Zwart, 2 Hoebink, 1 Schuurman, 1 van Eck) met in totaal ca 
1200 foto’s. Alle foto’s zijn digitaal opgeslagen in een (inmiddels) obsoleet 
bestandsformaat ( .PCD) van Kodak.  
Verder is er een catalogusprogramma op een oude Windows 8 Compaq Presario: 
Portfolio 5.0 van Extensis; de collectie Zwart is volledig beschreven in dit programma. 
Tevens aanwezig een ordner met papieren (vaak handgeschreven) beschrijvingen 
van foto’s uit alle drie de collecties. 
 
Stappenplan 
1. Extraheren van de beschrijvingen in Portfolio 5.0.  

Dit is inmiddels gebeurd. Met behulp van bovengenoemd catalogusprogramma 
zijn de beschrijvingen van de collectie Zwart geëxtraheerd en opgeslagen in een 
Excelbestand. 

 
2. Converteren foto’s.  

De grote (> 4 MB) Kodak bestanden worden sinds 2001 niet meer ondersteund. 
Ook Kodak levert geen ondersteuning voor conversie naar JPEG bestanden. Er 
zijn op internet geen bedrijven die conversie aanbieden. 
Een zoektocht naar software heeft uiteindelijk een applicatie opgeleverd die het 
mogelijk maakt om batch-conversie (grote aantallen foto’s in 1 keer converteren) 
uit te voeren. Een van ons (JM) heeft deze applicatie aangeschaft en getest. 
Volledige conversie volgt. 
 

3. Keuze maken voor een beeldbankcatalogus. 
Er zijn er honderden in alle prijsklassen. Om praktische redenen lijken er maar 
twee echt in aanmerking te komen. 
 
Historische Kring De Bilt gebruikt ACDSee; zie: https://www.acdsee.com/nl/  

 Professioneel; nadruk op fotobewerking (geen Photoshop nodig) 

 Uitwisselbaar met de Bilt 

 Ontsluiting via plaatsing op de website (als jpg, pdf of in fotoalbum (wppa); dit 
is veel extra werk) 

 Fotobeschrijving wordt opgenomen in metadata van het JPEG bestand (het 
IPTC-formaat) en zijn dus onlosmakelijk verbonden 

 
Bijna 100 (!) historische verenigingen gebruiken het gratis ZBCS (Zijper Collectie 
en Beeldbank Beheer Systeem); zie https://www.zcbs.nl/  

 Afhankelijk van 1 ontwikkelaar; ook fotobewerkingssoftware nodig  

 Uitwisselbaar met veel historische verenigingen 

 Directe ontsluiting via de website; een mooi voorbeeld van ontsluiting van 
ZBCS is de site van de Historische Vereniging Valkenswaard  

 De fotobeschrijving staat in een tekstbestand met een verwijzing naar de 
locatie van de foto; dit kan fouten geven 

 
Uitvoering is afhankelijk van de keuze; de voorkeur van ondergetekenden gaat uit 
naar de tweede optie (ZBCS in combinatie met Photoshop). 

 
 

https://www.acdsee.com/nl/index/?gclid=EAIaIQobChMI-techcbI4wIVjM13Ch1cXQCDEAAYASAAEgI4AvD_BwE
https://nl.wordpress.org/plugins/wp-photo-album-plus/
https://www.zcbs.nl/
https://www.weerderheemcollecties.nl/cgi-bin/beeldbank.pl


5 
 

4. Foto’s en beschrijvingen koppelen in een beeldbankcatalogus; bestaande 
beschrijvingen actualiseren en aanvullen; ontbrekende beschrijvingen nieuw 
maken. Uploaden naar de beeldbankcatalogus. 
Uitvoering: werkgroepje oprichten, project maken 
Kosten: koffie, thee en ruimte (De Raadtkamer ?) 

 
 
5. Ontsluiting 

Advies: kiezen voor volledige ontsluiting via de website (eventueel deels achter 
een inlogcode) 
 
Inhoudelijke ontsluiting 
Suggestie: thematische fotoalbums maken, zoals nu (zie bv de fotoserie op de 
pagina over Groenekan) 

 

  

https://www.historischeverenigingmaartensdijk.nl/historie-van-maartensdijk/de-kernen-van-maartensdijk/groenekan-3/wppaspec/oc1/cv0/ab22/pt169
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Plan van aanpak filmarchief 

Bestaat uitsluitend uit gedigitaliseerde filmfragmenten; geen origineel materiaal. 
Bekend zijn de volgende fragmenten, die – met uitzondering van 5. en 6. – digitaal 
beschikbaar zijn:  
 
Ge Veldhuijzen: Overzicht van films over de gemeente Maartensdijk.  

1. Tolbestorming en sluiting v.d. Maartensdijkse tol 1953. 
- -polygoon opnamen op video cassette bij Koos Kolenbrander. 

2. Dorpsfilm Maartensdijk 1950-1970. 
- (amateur) filmopnamen gemaakt in de kern Maartensdijk , straat- 
- beelden, Oranjefeesten, sportevenementen enz. op videocassette 
- verkrijgbaar bij fotohandel Schaafsma. (originele film is in 
- het bezit van Edwin Plug. 

3. Dorpsfilm Westbroek 1965-1968 . 
- -idem als in Maartensdijkse dorpsfilm, maar dan door een beroeps- 
- filmer gemaakt. verkrijgbaar op videocassette bij mevr. Schuurman-van 

Vulpen. 
4. Amateuropnamen van Westbroekse feesten  

- gemaakt, in de vijftiger jaren door zoon van laatste gemeentesecretaris. 
- -Op videocassette bij mevr. Schuurman-van Vulpen. 

5. Opening in de vijftiger jaren na restauratie van molen De Kraai te Westbroek door de 
commissaris v.d. koningin. 

- -door polygoon gemaakt. Is destijds tijdens de voorfilm in de 
- Utrechtse bioscopen vertoond. Tot op heden onvindbaar. 

6. SBS 6 opnamen i.v.m. herindeling Maartensdijk, 1998-1999. 
- -interviews met burgemeester en opnamen in het dorp. Op video- 
- cassette bij Koos Kolenbrander. 

 
Jan Maasen : Aanvulling  

Via Ge Veldhuijzen ontvangen 
7. 2 dvd’s  Koen van de Brink 
8. 1 dvd   mw Renes 
9. 1 dvd   Rob du Mee  
10. 2 dvd’s Schaafsma 
Van Martin Groot ontvangen 
11. 4 dvd’s Wout van Winssen (amateurfilms) 
Van Arie van der Tol ontvangen 
12. 1 dvd   Wout van Winssen (professionele films; deels Johan Adolfs?) 
Aangekocht van Peter Knijn 
13. 1 dvd  Westbroek 
14. 1 dvd  Westbroek 1947 – 1968 
15. 1 dvd   Westbroek 1965 
16. 1 dvd   Westbroek Maarseveense Plassen 
MP4 downloads en conversies 
17. Evacuatie uit Westboek 1940, mw Schuurman 

i. Copyright Hollandse Waterlinie / Waterliniemuseum  
18. Dorpsvideo Oud Maartensdijk 1 en 2 

i. Copyright?; door Michel Korsman op YouTube gezet 
19. Dorpsfilm Oud Westbroek 1 en 2 (JM: Joh. Adolfs 1947?) 

i. Copyright?; door Ab van Egdom op YouTube gezet 

  
NB In de Raadtkamer staat nog een aantal dvd’s en VHS-banden, die mogelijk 
niet in dit overzicht zijn opgenomen. 
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Stappenplan 
1. Completeren van de verzameling en alle formaten converteren naar MP4; 

realisatie door vrijwilligerswerk m.b.v. freeware. 
 
2. Beschrijven van de films. Duplicaten (op basis van filmkwaliteit) verwijderen. 

 

3. Waar nodig rechten achterhalen en fragmenten aanvullen. 
 

4. Beschrijvingen en films koppelen 
 
5. Ontsluiten 

Filmmateriaal wordt op de website aangeboden via een gratis account bij Vimeo 
(gratis pakket met een maximale opslagcapaciteit van 5 GB; i.t.t. YouTube is 
Vimeo volledig ad-free). Bij volledige ontsluiting is de omvang van het filmarchief 
max 20 GB). Dat betekent overschakelen naar een betaald pakket (Plus met een 
opslagcapaciteit van 250 GB). 
 
Advies: kiezen voor volledige ontsluiting via de website (eventueel deels achter 
een inlogcode) 
 

 
Let op: voor – de rechten van – een aantal films en fotoverzamelingen zou in 
het verleden geld betaald zijn (info Ge Veldhuijzen); details – en dus ook 
rechtsgeldigheid van gebruiksrecht – zijn onbekend (ook bij Ge). 
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Plan van aanpak archief werkgroep mondelinge documentatie 

Bestaat uit een ordner plus 8 cassettebandjes. 
De ordner bevat werkgroepverslagen plus een tiental verslagen (deels verbatim) van 
de interviews. 
Daarnaast is er documentatie over de evacuatie van Westbroek in mei 1940 en over 
de tol in Westbroek. 
 
Stappenplan 
1. Digitaliseren cassettebandjes; inclusief ruisonderdrukking en basale 

kwaliteitsverbetering; uitvoering scanpaleis Hilversum; 
zie https://scanpaleis.nl/tarieven-digitaliseren/ 
 

2. Nagaan of verdere ruisonderdrukking en geluidsoptimalisatie nodig is 
Zelf optimaliseren geluidsbestanden; https://www.outspoken.be/verwijderen-ruis-
en-geluid-audio-en-video/  ; uitvoering: thuiswerk vrijwilliger m.b.v. Audacity of 
vergelijkbare software; Audacity is freeware, maar vereist waarschijnlijk wel 
kennis en ervaring met geluidsbewerking en het kost waarschijnlijk veel tijd  

 
3. Digitaliseren werkgroepverslagen en gespreksverslagen; geschat 100 pagina's. 

 
4. Ontsluiting 

Advies: ontsluiting via de website 
. toestemming vragen aan (nabestaanden van) geïnterviewden 
. podcasts maken van alle geluidsbestanden en aanbieden op de website 
. schriftelijke verslagen aanbieden bij het geluidsbestand 
 
Inhoudelijke ontsluiting 
De evacuatie van Westbroek, Achttienhoven en Groenekan is uitgebreid 
beschreven in St Maerten nummer 4; zie exodus van twee dorpen; 
https://www.historischeverenigingmaartensdijk.nl/wp-
content/uploads/ftp_upload/STMA_1990-04.pdf 
Idee: oorspronkelijke bandopnamen over de evacuatie bewerken tot een podcast, 
evt. tot een webdossier in combinatie met de film van mw Schuurman; 
zie https://www.youtube.com/watch?v=JvRf76f4jhM en https://onlinemuseumdebil
t.nl/de-evacuatie-van-achttienhoven-en-westbroek/  
 

 

Augustus 2019 

 

Geert Boorsma 

Frank Klok 

Jan Maasen 

i Publieksversie. Dat wil zeggen exclusief financieel overzicht. 
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