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Van de directie 
We lopen natuurlijk vreselijk achter in de nieuwsvoorziening, dus we maken nu een inhaalslag op dat 
punt. In deze tweede Nieuwsbrief gaat het over de stand van zaken van de IWI-collectie. Waar is de IWI-
collectie nu? In welke staat verkeert ze? En wat is haar toekomst?  
 
De toekomst 
De IWI-collectie bestaat uit een aantal 
deelcollecties die elk een eigen benadering en 
bewerking vereisen. Maar voor alle 
deelcollecties geldt: de objecten worden op een 
of ander niveau gescand, beschreven en op de 
IWI-server gezet. Zo ontstaat  op termijn naast 
de fysieke collectie (de spullen zelf) een digitale 
collectie die op www.IWI-collectie.nl  bij elkaar 
blijft en daar te raadplegen is. De fysieke (deel-) 
collectie wordt na digitalisering ondergebracht 
in de geklimatiseerde ruimte van een 
Nederlandse erfgoedinstelling. Het ministerie 
van VWS kende het IWI in 2008 een subsidie toe 
om dit werk te realiseren. Het beeldarchief is op 
een haar na gevild, in 2009 en 2010 volgen de 
Bibliotheek en de het Documentenarchief. 
 
De digitale collectie  
In 2009 werd de digitale beeldcollectie op de 
IWI-server geplaatst. Om precies te zijn 52.199 
foto’s uit de 563 fotoalbums werden in 2005 op 
foto, pagina- en album-niveau gescand. In 2007 
gingen de 6.185 prentbriefkaarten en 444 
geografische kaarten en stadsplattegronden 
dezelfde weg. Daarna werd een grote A-collectie 
op IWI-norm beschreven in TMS. In 2008 en 
2009 worden de 9.658 Losse Foto’s uit de IWI-
beeldcollectie daaraan toegevoegd. Behalve de 
foto’s zijn ook 460 voorwerpen en 145 ingelijste 
prenten gefotografeerd, in TMS beschreven en 
op de IWI-website opgenomen.  
 
De bibliotheek is een iets ander verhaal. Van 
482 ZKW’s (zeldzame en/of kostbare/kwetsbare 
werken) zijn de omslagen gefotografeerd en als 
nailthump aan de titelbeschrijving toegevoegd. 
Ruim 9000 titelbeschrijvingen van boeken en  

tijdschriften zijn opgeschoond, gedigitaliseerd 
en geconverteerd naar TMS . Vanaf voorjaar 
2010 is ook de Bibliotheek op de IWI-website te 
raadplegen.  
 

 
De boeken zijn nu voorzien van een barcode met een uniek 
IWI-nummer. Uitleen, diefstal, aantallen , standcontrole, 
alles kan in de gaten gehouden worden via de barcode 

 
De fysieke collectie  
De fotoalbums werden in 2007 overgedragen 
aan het Tropenmuseum in Amsterdam.  De 
foto(album)s zijn daar zowel digitaal als fysiek 
bereikbaar. De Losse Foto’s zullen na de 
bewerking ter conservering aan het KIT te 
Amsterdam worden overgedragen.  
 
De Bibliotheek zal in 2010 worden overgedragen 
aan Museum Bronbeek in Arnhem.  
 

 
Werk in uitvoering  
Na de Bibliotheek is het Documentenarchief aan 
de beurt. En dan zijn er nog kleinere collecties, 
zoals het Geluidarchief. Maar daarover meer in 
de volgende Nieuwsbrief. Tot dan.  [ES]

 

http://www.iwi-collectie.nl/

