
Instructie AVG project 
Achtergrond 
Bij het Boxes project zijn 4,5 miljoen objecten gedigitaliseerd, wat betekent dat we nu 9 miljoen 

scans hebben (voor- en achterkanten). De objecten zijn over een lange periode verzameld. Er zit van 

alles tussen, niet alleen kartons, maar ook bijvoorbeeld veel plaatjes uit veilingcatalogi, emails en 

ansichtkaarten. Daarnaast zijn er ook vaak allerlei opmerkingen en aantekeningen bij de 

afbeeldingen gezet. Dat betekent echter dat er ook veel persoonlijke informatie van nog levende 

personen op de scans staat, en deze informatie mogen we in verband met de AVG niet zomaar 

online zetten. Omdat we natuurlijk niet alle scans alleen maar intern zichtbaar willen laten zijn, 

moeten we ervoor zorgen dat de informatie die we volgens de AVG niet mogen tonen, afgelakt 

wordt. 

Opzet van het project 
Het gaat om 9 miljoen afbeeldingen; deze kunnen we niet allemaal stuk voor stuk gaan bekijken om 

te zien of er AVG-gevoelige informatie op staat. Er is een traject bedacht, waardoor we zo min 

mogelijk handwerk hoeven te doen, maar wat wel de kans dat er per ongeluk nog persoonlijke 

informatie online gezet zo klein mogelijk is. 

1. Check door de computer 

Van alle afbeeldingen is door middel van OCR alle tekst opgeslagen bij de betreffende 

afbeelding. De kwaliteit van de OCR verschilt per object: als het getypte informatie betreft is 

de OCR een stuk beter dan bij handgeschreven tekst. 

a. Welke afbeeldingen kunnen persoonlijke informatie bevatten 

De computer gaat door al deze OCR teksten heen, en selecteert – op basis van 

criteria die door ons aan de computer zijn doorgegeven – welke teksten mogelijk 

persoonlijk 

b. Suggestie voor aflakking 

Op basis van de tekst, geeft de computer alvast een suggestie welke woorden 

afgelakt zouden moeten worden. 

2. Handmatige check 

De afbeeldingen waarvan de computer denkt dat er iets afgelakt zou kunnen worden, gaan 

door naar dit crowdsourcing-project, vergelijkbaar met het Vele Handen project wat we bij 

Boxes hebben lopen voor het overtypen van de mapinformatie. In dit geval hoeft er niks 

overgetypt te worden. Het gaat om het controleren van de afbeeldingen die door de 

computer zijn geselecteerd, en de suggestie die de computer heeft gedaan voor de woorden 

die afgelakt moeten worden. De computer kan alleen selecteren op de woorden die wij 

meegeven, maar kan vervolgens niet inschatten of het echt om privacy-gevoelige informatie 

gaat (bijvoorbeeld of het om een adres van een privé-persoon of van een bedrijf gaat). 

Daarom moeten we dat handmatig nakijken en eventueel aanpassen. 

3. Na online zetten: button bij afbeelding 

Als de afbeelding eenmaal online staan – al dan niet afgelakt – is het nog mogelijk voor 

bezoekers van de website en werknemers van het RKD om door te geven dat er toch nog 

persoonlijke informatie te zien is op een scan. Hiervoor komt er een button bij elke 



afbeelding, waarmee men dit kan aangeven. Als we zien dat er inderdaad nog persoonlijke 

informatie opstaat, kan deze informatie alsnog afgelakt worden. 

Waarop checkt de computer? 
De scan die de computer uitvoert over alle OCR teksten is opgedeeld in een aantal verschillende 

categorieën. 

 Trefwoorden 

Deze woorden moeten altijd afgelakt worden als ze voorkomen in de tekst. Bijvoorbeeld 

namen van particuliere collectiehouders. 

Ook haalt de computerscan alle postcodes eruit. Deze zijn onderdeel van een adres. De rest 

van het adres moeten we met de hand aflakken. 

 Prefixen 

De grootste categorie. Als één van deze woorden in de tekst gevonden wordt, dan moeten 

de woorden erna misschien afgelakt worden.  

Bijvoorbeeld: 

o Als het woord “telefoon” erin voorkomt, dan moet het stuk erna, het 

telefoonnummer zelf, waarschijnlijk afgelakt worden. 

o Als er “Mailto:” staat, dan is het woord erna waarschijnlijk een emailadres. 

o Op het woord “Collectie” zou de naam van een particuliere collectie kunnen volgen. 

o Na het woord “Geachte” komt doorgaans de naam van degene aan wie de brief 

gericht was.  

In lang niet alle gevallen is de opvolgende tekst inderdaad persoonlijke informatie die 

afgelakt moet worden 

 Uitzonderingen 

Woorden en namen waarvan we weten dat deze niet afgelakt hoeven te worden. Denk aan 

een museum of archief, of de naam van een veilinghuis, of een veelvoorkomende 

collectiehouder waarvan bekend is dat deze overleden is. 

Voor een lijst met alle prefixen, trefwoorden en uitzonderingen, zie de bijlage. 

  



Gebruikersomgeving aflakken 

Inloggen 
Account aanmaken, wachten tot wij de juiste rechten hebben gegeven. 

Na inloggen kom je terecht bij het dashboard van het project: 

 

 

Aan de rechterkant van het scherm vind 

je de statistieken van het project. Hier 

kan je ook op de knop ‘Invoeren’ klikken 

om te starten met het controleren van 

de aflakkingen. 

Als je voor het eerst gaat aflakken, kan je 

ervoor kiezen om eerst te oefenen, door 

te klikken op de knop ‘Oefenen’. Er zijn 

een aantal scans hiervoor beschikbaar. 

Je kan hierbij van alles uitproberen: dit 

wordt niet opgeslagen. 

Als je genoeg geoefend hebt, kan je door 

naar ‘Invoeren’. 

 

 

 



Indeling werkscherm 
Op het scherm zie je de afbeelding, met aflakkingen erop. Van de aflakkingen zie je alleen de 

buitenranden, zodat we nog kunnen zien wat eronder staat. 

Aan de rand van de afbeeldingsviewer zie je de knoppen die je nodig hebt om af te kunnen lakken, of 

aflakkingen te kunnen aanpassen of verwijderen.  

Verder zie je op het scherm de OCR tekst, dus de tekst die de computer van de afbeelding heeft 

‘gelezen’. De kwaliteit van de OCR verschilt nogal, zeker handgeschreven materiaal is moeilijk te 

OCR-en, dus het kan voorkomen dat er rare dingen tussen staan. 

Er staat ook de reden dat de computer deze scan heeft geselecteerd. 

Je kan zelf instellen aan welke kant van het scherm je de afbeelding ziet met de groene knoppen 

bovenaan. 

 
Met de linkerknop kan je kiezen of de afbeelding links of rechts op het scherm staat. 

Met de rechterknop kan je de afbeelding naast de tekst en de velden zetten, zoals op de screenshot 

hierboven, of dat de afbeelding boven de tekst en de velden staat. 

De afbeeldingsviewer kan je grote of kleiner maken door te klikken op de streepjes in de hoek en de 

viewer groter of kleiner te trekken: 

  



Inzoomen en uitzoomen kan door op de vergrootglaasjes naast de afbeelding te klikken, of door te 

scrollen terwijl je met de muis boven de afbeelding staat.  

 

Er zijn nog meer mogelijkheden om de afbeelding aan te passen, met de knoppen naast de 

afbeelding, boven de vergrootglaasjes. Als je met de muis hierop gaat staan dan zie je een 

omschrijving van wat de knop doet. 

Controleren en aflakken 
Bij het controleren van de scans doorloop je de volgende stappen: 

1. Kijk waarom de computer deze scan heeft geselecteerd 

De reden van de selectie staat onder de OCR tekst, in het veld ‘Anonimiseer redenen’. 

Hier staan de trefwoorden, uitzonderingen en prefixen welke de computer heeft gevonden in de 

OCR tekst. Dit kan er één zijn, maar ook een hele lijst. 

 
In bovenstaand voorbeeld heeft de computer de prefix TEL. gevonden. Op basis hiervan heeft hij 

een stel cijfers daarachter afgelakt (achter de => pijl).  

2. Bekijk de scan en controleer goed op een aantal veelvoorkomende punten 

 Adressen 

 Telefoonnummers 

 Emailadressen 

 Namen van privé-personen in correspondentie 

 Namen van particuliere collecties / collectiehouders 

 

Meer uitleg over wat wel en niet onder de AVG valt, vind je in het volgende hoofdstuk. 

Bekijk of de computer de juiste woorden heeft afgelakt. Het zal regelmatig voorkomen dat de 

computer niet genoeg woorden heeft afgelakt, of juist teveel. Ook komt vaak voor dat er helemaal 

niks afgelakt had hoeven worden. 

 



3. Aanpassen of verwijderen aflakkingen 

Met de onderste knoppen aan de zijkant van de afbeeldingenviewer kunnen we nieuwe aflakkingen 

toevoegen, bestaande aflakkingen groter of kleiner maken, of aflakkingen verwijderen. 

Door op het spionnetje te klikken kun je aflakknoppen in- of uitklappen. 

Als deze knop aanstaat, kun je aflakkingen toevoegen. Dit gaat heel simpel door 1 keer op het 

woord te klikken wat je wil aflakken. De computer zet dan zelf het kader eromheen. Als je meerdere 

woorden wil aflakken, kan je deze allemaal na elkaar aanklikken. 

Als je de grootte van het kader aan wil passen, kan je op de dikke rand klikken om het kader te 

selecteren. De rand wordt dan blauw, om aan te geven dat het kader geselecteerd is. Vervolgens kan 

je erop klikken en de randen groter of kleiner trekken. 

Hiermee kan je aflakkingen verwijderen. Dat gaat ook heel simpel door in het kader te klikken. 

Let op: als je op het randje klikt, dan gebeurt er niks, dus goed in het midden klikken.  

Had er niks afgelakt hoeven te worden en mag alles weg, dan kan je deze knop gebruiken om 

in één keer alle aflakkingen te verwijderen. 

 

4. Bij grote twijfel 

Als je twijfelt of informatie wel of niet afgelakt wordt, dan raden we aan het gewoon af te lakken. De 

originele afbeelding, zonder aflakking, blijft gewoon bewaard, dus als er later besloten wordt dat de 

informatie niet afgelakt had hoeven te worden, dan kunnen we de aflakking altijd nog verwijderen. 

Er zijn van elke afdeling een aantal mensen die aangewezen zijn als deskundigen. Je kan als je een 

vraag hebt, altijd langslopen bij één van deze mensen. Als je niemand kan vinden, of niet op het RKD 

bent, kan je je vraag ook mailen naar crowdsourcing-avg@rkd.nl. 

AIs je echt grote twijfels hebt, en of het om persoonlijke informatie gaat die onder de AVG valt, dan 

kan je de afbeelding ook in de crowdsourcingsomgeving doorsturen naar een deskundige. Je 

verandert dan niks aan de aflakkingen die de computer heeft gemaakt. Je hoeft alleen het vakje 

‘Naar deskundige sturen’ aan te vinken. 



 
Je kan er eventueel nog een opmerking bij zetten in het bijbehorende opmerkingenveld. Dit hoeft 

niet, alleen als je denkt dat er uitleg bij nodig is. 

5. Laatste controle en afronden 

Controleer alles nog een keer: heb je de aanpassingen in de aflakking opgeslagen? Of heb je het 

vakje ‘Naar deskundige sturen’ aangevinkt? 

Als alles in orde is, klik je onderaan op ‘Afronden’. 

 

  



AVG 
Informatie die onder de AVG valt, is alle informatie die terug te leiden is naar nog levende privé-

personen. 

Dat betekent dat adressen, email-adressen en telefoonnummers afgelakt moeten worden. Dit is niet 

nodig als iemand overleden is, maar aangezien we dit vaak niet weten, zullen we in de meeste 

gevallen deze informatie aflakken als we deze tegenkomen. Als het gaat om informatie over een 

bedrijf, dan kan dit gewoon blijven staan en hoeft niet afgelakt te worden. 

 

In bovenstaand voorbeeld gaat het over experts, maar het gaat niet om privé-informatie, het zijn 

mensen werkzaam bij veilinghuizen, galeriën, etc. Deze informatie hoeft dus niet afgelakt te worden. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit voorbeeld gaat het om een werk e-mail en adresgegevens van dit zelfde bedrijf. Dit hoeft dus 

niet afgelakt te worden.  

 

Bij het voorbeeld hiernaast gaat 

het om werk én privé e-mail adres 

en telefoon nummer. De privé 

gegevens moeten hier worden 

afgelakt.  

 

   



 

Als een persoon genoemd wordt als eigenaar van een kunstwerk, dan moet de naam ook afgelakt 

worden. In geval van herkomstinformatie, dus als een kunstwerk niet meer in het bezit is van de 

genoemde persoon, dan hoeft de naam niet afgelakt te worden. 

 

In bovenstaand voorbeeld staat dat het gaat om de verzameling van H. Krause in Voorburg. Als je 

toevallig weet dat deze persoon overleden is, dan hoeft dit niet afgelakt te worden, maar als je hier 

niks van weet, of je weet dat deze persoon nog leeft, dan lakken we deze informatie af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij bovenstaand voorbeeld word er vermeld dat twee kunstwerken in het bezit zijn van de 

aangeschreven persoon. De naam en het adres van deze persoon zullen dus moeten worden 

afgelakt.  

 



Bij het voorbeeld hier onder worden de huidige eigenaar en voorgaande eigenaren van het werk 

genoemd. De huidige eigenaar zal moeten worden afgelakt. De eigenaren daar voor mogen blijven 

staan. 

 

 

  



Er zit ook redelijk wat correspondentie in de collectie, in de vorm van ansichtkaarten, brieven en 

emails. Als iemand correspondeert vanuit zijn functie bij het RKD, een museum of archief of een 

andere instelling, dan hoeft de naam, het adres, emailadres of telefoonnummer niet afgelakt te 

worden. 

Iemand kan echter in de brief of op de kaart ook meer privé-informatie noemen (hoe het gaat met 

de kinderen, of dat ze iemand zo vervelend vinden, noem maar op). Nou is het zeker niet de 

bedoeling dat je uitgebreid alle brieven en kaarten gaat lezen! Dit kost een hoop tijd; als het 

handgeschreven is, is het niet altijd makkelijk te lezen, en het kan in verschillende talen geschreven 

zijn. Alle adresgegevens en namen aflakken is in de meeste gevallen de beste oplossing. 

 
Op de ansichtkaart hierboven worden persoonlijke dingen besproken, maar dit is met alle stempels 

eroverheen niet goed te lezen. Het is voldoende om hier naam en adres af te lakken. 



 

Bij bovenstaande kaart moeten naam en adres afgelakt worden, en de ondertekening van de 

afzender. Ook in dit geval gaat het om een persoonlijke kaart. 

 


