
Studiedag ‘Samen inzetten op depotuitdagingen’
10.12.2021

Case study 1

Archeologisch erfgoed

Werksessie 2
Erfgoeddatabanken: collectieregistratiesystemen als basis voor depotwerking

Igor Van den Vonder
Gallo-Romeins Museum Tongeren



Archeologisch erfgoed
Object- en bulkregistratie van archeologische vondsten in TMS
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1. Traditionele museale inventaris



Traditionele museale inventaris/registratie

Analoge inventarisboeken (20ste eeuw)

1 object = 1 inv.nr. = 1 lijn in inventarisboek

Maar ook:

1 scherf = 1 inv.nr. = 1 lijn in inventarisboek



Begin digitalisering

Registratiesysteem IMC (eind jaren ’90)

Nog steeds:

1 object = 1 inv.nr. = 1 objectrecord
1 scherf = 1 inv.nr. = 1 objectrecord



Probleem van de niet-museale stukken

Bv.
Rioleringswerken Tongeren (jaren ’30):
• +100 dozen met scherven
• +10 000 objectrecords voor individuele scherven
• onvolledig ingevulde objectrecords

(geen aandacht voor herkomst/vindplaats/standplaats)
• repetitief ingevulde gegevensvelden

(bij grote groepen records verschilt onderling slechts het 
inventarisnummer)

-> enorme tijdsinvestering qua registratie
-> zelden of nooit opgevraagde/opgezochte stukken
-> vervuiling van de databank





2. Klassieke collectieregistratie



Ingebruikname collectiebeheerssysteem

The Museum System (begin 21ste eeuw)

1 object = 1 inv.nr. = 1 objectrecord met standplaats (doosnr.)
1 scherf = 1 inv.nr. = 1 objectrecord met standplaats (doosnr.)

Introductie beperkte bulkregistratie:

1 zakje voorwerpen van hetzelfde type en met dezelfde herkomst
= 1 inv.nr. = 1 objectrecord met standplaats (doosnr.)

1 zakje met fragmentair materiaal met dezelfde herkomst
= 1 inv.nr. = 1 objectrecord met standplaats (doosnr.)





Probleem van de steeds grotere
archeologische opgravingsensembles

Bv.

Tongeren, Kielenstraat, museumkoeropgraving, 
1991

• ca. 40 dozen fragmentair materiaal

• +7000 records (geen bulkregistratie)

-> 7000 records die slechts bestaan om inv.nrs. 
aan standplaats te koppelen!

Tongeren, Kielenstraat, museumopgraving, 
2006-2007

• +300 dozen fragmentair materiaal

• +5000 bulk(!)records

• 164 individueel geregistreerde objecten 
(waarvan een 10-tal presentatiewaardig!)

-> 5000 records die slechts bestaan om inv.nrs. 
aan standplaats te koppelen!





Pragmatische oplossing:
bulkregistratie op grotere schaal

Bv.

100 dozen met fragmentair aardewerk van dezelfde opgraving
= 1 inv.nr. = 1 objectrecord met standplaats (doosnr. 1 tot 100)

20 dozen met fragmentair ijzermateriaal van dezelfde opgraving
= 1 inv.nr. = 1 objectecord met standplaats (doosnr. 101 tot 120)

1 object met museale of bijzondere wetenschappelijke waarde
= 1 inv.nr. = 1 objectrecord met standplaats (doosnr. 121)

-> individuele registratie van relevante stukken (pragmatisch/flexibel)
-> vrijgekomen tijd besteden aan integrale registratie/documentatie context



3. Integrale collectieregistratie



Vindplaatsrecord
Objectrecord/contextrecord

Literatuurrecord

Tentoonstellingsrecords Bruikleenrecords

Collectiesites
LOD-exports

Personen
Auteurs

Personen/instellingen
Opgravers

Vinder
Maker

Vorige eigenaars

Media
Objectfoto’s

Objecttekeningen
Restauratierapporten

Inventarislijsten
Verwervingsbewijzen

…

Media
Panelen

Audiofragmenten
Videoproducties

…

Personen/instellingen
Bruikleengevers/bruikleennemers

Media
Bruikleenovereenkomsten

Faciliteitenrapporten
Verzekeringsbewijzen

…

Event/projectrecords
Onderzoeksprojecten

Educatieve programma’s
Evenementen
Presentaties

Persconferenties
…

Media
Onderzoeksresultaten

Presentaties
Promomateriaal

Persberichten
…

Media
Situeringskaartjes

Opgravingsplannen
Opgravingstekeningen

Opgravingsfoto’s
Vondstenlijsten

…

Media
Publicaties
Thesissen

Onderzoeksrapporten

COLLECTIEBEHEER

ONDERZOEK

ONLINE

PUBLIEKSWERKING
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