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Donnet
Erfgoeddatabank van de provincie Antwerpen

Stand van Zaken

Contactdag Erfgoedplus.be / Donnet

26 september 2018, Leuven

Ferdinand Jean Louis Donnet

1856-1927

Status

In gebruik sinds januari 2016

Bestaande inhoud opgeladen eind 2015: vooral inventarissen 
van kerken uit de databank van de provincie bij CRKC

Sinds januari 2018 overgedragen naar Vlaamse overheid, bij 
Departement Cultuur, Jeugd en Media

Geen Donnet-personeel naar DCJM overgedragen vanuit de 
provincie

Kennis van Donnet en beheersmogelijkheden beperkt
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Cijfers

Collecties Objecten

Nulcollecties 268 geen records

Getest 39 73 < 10 records

Niet actief 122 50125 alle records < december 2015

Actief 56 10283 nieuwe records sinds 2016

Totaal:Totaal:Totaal:Totaal: 485485485485 60481604816048160481

Collecties Objecten

Kerken 373 54433

Andere religies 28 225

Gilden 70 14

Museale collecties 7 1939

AV collecties 7 3870

Totaal:Totaal:Totaal:Totaal: 485485485485 60481604816048160481

Aanpassingen sinds jan. 2018

Correcties in namen van actoren/vervaardigers –
onregelmatige tekens die problemen gaven bij export van 
gegevens met de API

Correctie van een foute werking van de API waarbij niet alle 
collecties zichtbaar waren

Script voor telling van wekelijkse activiteit in alle collecties

Exportfuncties van gegevens per collectie werken niet in 
Donnet:  script om export te maken met de API (xml of 
html) – op aanvraag

* API: Application programming interface
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Gebruik

Continuïteit: Donnet kan gebruikt worden zoals vóór 2018
Zelfde voorwaarden, zelfde codes, zelfde URL, zelfde 
toegankelijkheid, zelfde functies

Maar: We hebben gebrekkige begeleidingsmogelijkheden
Bestaande collecties in Donnet: kunnen blijven verder 
werken
Nulcollecties of nieuwe collecties die Donnet nog nooit 
gebruikt hebben wensen we toe te leiden naar gebruik 
van 

Erfgoedinzicht (meestal grotere collecties of musea) of 

Erfgoedplus.be (kleinere collecties zoals kerken of 
heemkringen)

Duurzaamheid

Geen garantie dat Donnet in de huidige vorm blijft 
bestaan na de ‘eenmaking’ van de erfgoeddatabanken: 

Niet volledig afgewerkt
Nog beperkte functionaliteit

Tot er een eengemaakt systeem is blijven 
we Donnet verder onderhouden en 
gebruikers ondersteunen.

Wat nu in Donnet ingevoerd is en wordt blijft 
bewaard en kan overgedragen worden naar een 
nieuw systeem!
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Vragen ?

erfgoeddatabanken@vlaanderen.be


