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De collectie van het Drents Museum

• 110.000+ objecten
• Diverse collecties

– Archeologie
– Historie
– Hedendaags Realisme
– Kunst Rond 1900
– Textiel
– Schilders van Drenthe
– Oude Kunst

• Officieel opgericht 1854
• Collectie registratie sinds 1844
• Collectie nog steeds verder uitgebreid



Collectie registratie in 2022

Axiell Collections

Een uitgebreid collectieregistratie 
programma met veel 
functionaliteiten en mogelijkheden

• Uitgebreide object records
• Zoekfuncties
• Onderling koppelen van records
• Toevoegen van afbeeldingen
• Etc.

Maar…dat is niet waar het begon



168 jaar collectie registratie (of 178)

1844

2022 



168 jaar collectie registratie?

De collectie van het Drents Museum is zeer uitgebreid en divers. 
In principe zijn alle objecten geregistreerd

In 168 (178) jaar registratie een grote diversiteit aan collectie 
registratie systemen, zowel analoog als digitaal

• Inventarisboeken
• Object registratieboekjes
• Omgezet naar getypte kaarten
• Overzetten naar digitaal

– Overtypen
– Inscannen met OCR (Optical Character Recognition)

• Omgezet van digitaal naar digitaal
– Excel naar database
– Database naar database



Conversie fouten

“Every translation is a falsification” 

Dit begint in het slechtste geval bij de allereerste registratie van een object al:

• Schrijffouten en tegenwoordig autocorrect
• Fouten bij omzetten verbaal naar geschreven (Janssen wordt Jansen)
• Incomplete informatie

– bv. herkomstplaats ‘Alteveer’ 

• Gebrek aan kennis
• De grote boosdoener

“dat vullen we later wel aan”



Conversie fouten?

Omzetten van het ene systeem naar het andere

Of het toevoegen van een ander systeem aan het bestaande

Handig? Ja

Handig? Nee

‘voor meer informatie zie boekje’



Conversie fouten?

Van analoog naar digitaal

maar ook van digitaal naar digitaal



Collectie registratie is een ontwikkeling 

• Begint klein en eenvoudig maar loopt vaak al snel redelijk uit 
de hand 

• Meer objecten, modernisering van de registratie door 
ontwikkelingen in de mogelijkheden of de noodzaak van betere 
registratie

• Maar! Het kleine begin is de fundering
– Overcompleet is prima
– Investeer de tijd in het vergaren van alle informatie en noteer deze
– Zorg er voor dat de informatie ‘uniek’ is 
– Vertrouw niet volledig op de techniek (OCR, autocorrect)
– Vertrouwen is goed, controle is beter

• Het voorkomen van problemen kost meestal minder tijd dan ze 
achteraf oplossen

• Goede collectie registratie is een investering in het heden en 
de toekomst




