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Hans Mulder

Het Utrechtse perspectief
Het digitaliseren van bijzondere collecties

Over de hele wereld worden in wetenschappelijke bibliotheken experimenten gedaan
met digitale ontsluiting en digitale beschikbaarstelling van oude teksten. Enkele
bibliotheken zijn zelfs al het experimentele stadium voorbij. Hieronder worden kort de
ontwikkelingen op dit gebied weergegeven, waarbij de projecten waaraan door de
afdeling Bijzondere Collecties van de Utrechtse universiteitsbibliotheek wordt gewerkt
centraal staan. Er is zeker niet gestreefd naar volledigheid en daarom zal een aantal
onderwerpen onderbelicht blijven. Zo zullen de implicaties van de voortrazende
technologische ontwikkelingen, hoe belangrijk ook, bijvoorbeeld slechts zijdelings
worden besproken.

Drs. H. Mulder is assistent conservator bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Een logische vraag die vooraf beantwoord moet wor-
den is: waarom willen wij ons bijzondere materiaal

digitaliseren? Het veel gehoorde antwoord hierop is:
behoud en toegankelijkheid. Niemand zal betwisten dat
een digitale versie van, bijvoorbeeld, een geïllumineerd
middeleeuws handschrift toegankelijker is dan het origi-
neel. Dit origineel is per definitie uniek en is daarom
slechts op één plaats raadpleegbaar. De digitale kopie
kan in principe in vrijwel iedere huiskamer op een cd-
rom of via een Internetaansluiting bestudeerd worden.
Het stelt eisen aan de computer van de gebruiker, dat
wel, maar over het algemeen is de stelling van de
vergrote toegankelijkheid zeer verdedigbaar.
Het conserveringsaspect roept meer vragen op. Het
dilemma van een bibliotheek met bijzondere, vaak kwets-
bare collecties is dat de beschikbaarstelling ten dienste
van onderwijs en onderzoek op gespannen voet staat
met een andere taak van de bibliotheek, namelijk het
behoud van het culturele erfgoed. Hoe minder vaak een
oud boek ter inzage hoeft te worden gegeven, hoe beter
het boek bewaard kan blijven. Wanneer dus een boek
niet meer uit de kast hoeft te komen en een digitale kopie
kan worden gegeven, is dat goed. Het conserveringsar-
gument gaat op voor veel materiaal. De ervaringen met
digitale kopieën van zogenaamde ‘brittle books’ zijn
uitstekend. Maar dit materiaal wordt vooral bestudeerd
vanwege de tekstinformatie. Bij de bovengenoemde
geïllumineerde handschriften ligt het anders. Hier wor-
den naast de tekst ook onder andere de banden, het
perkament en de kleuren van de afbeeldingen onder-
zocht. Het lijkt er nu op dat de vraag naar het origineel
toeneemt wanneer een digitale kopie van een dergelijk
werk beschikbaar is. De bibliotheken moeten hiervoor
een goede oplossing vinden.

De Utrechtse projecten

In het kader van de Elektronische Bibliotheek Utrecht
(EBU) werd met een viertal projecten begonnen waarbij
bijzondere collecties centraal staan. Het eerste project
heeft tot doel de digitalisering en ontsluiting van het
multimediale materiaal uit het Utrechtse orgelarchief. Ver-
wacht wordt dat dit project in het jaar 2000 is voltooid.
Een tweede project is getiteld Thesaurus Musicarum

Italicarum. Van een klein deel van de Italiaanse muziek-
theoretische geschriften - met tekst, afbeeldingen en
muzieknotatie - uit de zestiende en zeventiende eeuw
wordt een digitale, multimediale versie gemaakt. Dit
project is opgezet en uitgevoerd door de Utrechtse
vakgroep Computer en Letteren in nauwe samenwer-
king met de universiteitsbibliotheek. De Music Treatises

van Gioseffo Zarlino (1517-1590) zijn reeds op een cd-
rom verkrijgbaar.1 Er wordt gewerkt aan een netwerk-
versie. Het project Digitaliseren Van der Monde en Weyerman

is bedoeld om de werking van diverse technieken en
technologieën op een achttiende-eeuwse tekst (Weyer-
man) en op vele verschillende fonts (Van der Monde) te
testen.2 De teksten worden gescand en de images wor-
den met behulp van het OCR-programma Pro-lector
overgezet in een computer-leesbare tekst in html-for-
maat. Vervolgens zal de digitale versie - de images zowel
als de html-tekst - via de www-catalogus van de Utrechtse
Universiteitsbibliotheek beschikbaar worden gesteld. In
dit project wordt nauw samengewerkt met het Centrum
voor Informatisering en Mediagebruik (CIM) van de
Utrechtse Letteren faculteit.
Bij het vierde EBU-project Afleiding van de methodologie, wil
ik iets langer stilstaan. In dit project wordt een poging
gedaan om relevante kennis van technische en inhoude-
lijke criteria op het terrein van de digitalisering van
bijzondere collecties in kaart te brengen. Met behulp
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van deze gegevens wordt een beslissingsmatrix gemaakt.
Hiermee zal vastgesteld kunnen worden waarom en op
welke wijze teksten gedigitaliseerd, bewaard, ontsloten
en beschikbaar gesteld moeten worden. Dit betekent dat
elke vraag om teksten te digitaliseren of elke voorgeno-
men digitalisering van een collectie aan deze beslissings-
matrix getoetst zal worden. In het meest gunstige geval
wordt dan in één oogopslag duidelijk hoeveel tijd, per-
soneel en vooral hoeveel geld er nodig zal zijn om de
vraag tot een goed einde te brengen. In dit project zijn
wij begonnen met een inventarisatie van de collecties
van de universiteitsbibliotheek en het opstellen van
inhoudelijke selectiecriteria. Hoewel er een tiental crite-
ria zijn geformuleerd, zullen wij ons bij de selectie van de
te digitaliseren collecties door drie uitgangspunten laten
leiden. Ten eerste: aansluiting bij onderwijs en onder-
zoek. De nieuwe projecten die door de universiteitsbi-
bliotheek worden gepland, zullen in nader overleg met
de faculteiten en vakgroepen van de  Universiteit Utrecht
hun vorm krijgen. Ten tweede: conservering. Hierbij
staat centraal de vraag of de staat van de collectie een
andere wijze van beschikbaarstelling vereist. Het derde
criterium is de culturele waarde.
In de tweede fase van het project worden diverse testen
gedaan met kleine delen van geselecteerde collecties. De
meetgegevens worden zorgvuldig bijgehouden, zoals
tijd en opslagruimte. Er wordt in ieder geval gewerkt met
een flat-bedscanner en een overheadscanner. Gepro-
beerd wordt om ook een microfilmscanner en een digi-
tale camera te testen. Tevens zal in deze fase een aantal
OCR-programma’s worden getest. Hoewel proefon-
dervindelijk werken veel bij kan dragen aan het inzicht
in de problematiek, dient steeds te worden voorkomen
dat het wiel bij voortduring wordt uitgevonden. Het is
derhalve bij dit project van groot belang dat de nationale
en internationale ontwikkelingen nauwlettend in de
gaten worden gehouden. Wij zullen dan ook zeker niet
scanners en OCR-programmatuur aan uitgebreide tes-
ten onderwerpen als dit al door anderen, met soortge-
lijke doeleinden als de onze, is gedaan. Zo zoeken wij
bijvoorbeeld naar een onderzoek waar OCR-resultaten
met het overtypen van de tekst door datatypisten is
vergeleken. Dergelijke testresultaten zullen met een ver-
antwoording in de matrix worden meegenomen.
Ten slotte zullen alle resultaten worden gebundeld en
tezamen met een lijst met relevante literatuur en een
opsomming van soortgelijke projecten in binnen- en
buitenland worden gepresenteerd.3

Nationale ontwikkelingen

In de meeste grote wetenschappelijke bibliotheken in
Nederland werkt men aan projecten waarbij bijzondere
collecties worden gedigitaliseerd. Zo is de Koninklijke
Bibliotheek met Honderd Hoogtepunten al enige tijd op het
web te bezichtigen en als vervolg op dit digitale plaatjes-
boek wordt gedacht aan het digitaal beschikbaar stellen

van circa 6.500 verluchte handschriften.4 De Biblio-
theek van de Universiteit van Amsterdam werkt aan de
digitalisering van de collectie Menasseh Ben Israel (1604-
1657). De verzameling van vooral Hebreeuwse teksten
van deze Amsterdamse boekdrukker is vrijwel geheel
bewaard gebleven. Bijzonder aardig aan dit project is de
inspanning die de bibliotheek zich getroost met de
poging om dit vroeg zeventiende-eeuwse Hebreeuwse
materiaal te bewerken met een OCR-programma. Hun
ervaring met het programma Pro-lector 1.20D, dat
werkt op basis van patroonherkenning in plaats van
fontherkenning, is opmerkelijk positief: ‘slechts 2 tot 3%
werd niet door het programma herkend’.5 Verder moet
hier vooral de Leidse Universiteitsbibliotheek worden
genoemd, die al enkele jaren geleden is begonnen met
het digitaliseren van oosterse handschriften en natuur-
lijk het Nederlands Historisch Data Archief (NHDA) dat
op dit terrein jarenlange expertise heeft opgebouwd.
De UKB-commissies Gedrukte Werken en Handschrif-
ten hebben enkele van hun leden afgevaardigd naar een
werkgroep die zich buigt over het digitaliseringsvraagstuk.
De eerste voorlopige aanbeveling van die werkgroep is
het onderhouden van een gezamenlijke website. Alle
UKB-bibliotheken kunnen op deze site hun
digitaliseringsprojecten vermelden. Hierdoor kunnen
dubbele werkzaamheden worden voorkomen en wordt
duidelijk bij wie welke expertise aanwezig is. Ten tweede
is de werkgroep van mening dat er met enige regelmaat
symposia plaats moeten vinden die specifiek ingaan op
de problematiek van het digitaliseren van oude drukken
en handschriften. Andere mogelijkheden, zoals onder-
zoek naar  een nationaal digitaliseringsproject en een
uitgeversfonds voor digitale bijzondere collecties, zijn in
de subcommissie wel onderwerp van discussie geweest,
maar zullen vooralsnog niet worden voorgesteld.

Internationale ontwikkelingen

De internationale bibliotheekgemeenschap laat met grote
regelmaat stukken verschijnen die handelen over het
digitaliseren van bijzondere collecties. Vooralsnog lij-
ken de Angelsaksische landen de boventoon te voeren.
In Australië, Engeland en vooral in de Verenigde Staten
worden interessante resultaten behaald. De projecten
die er lopen zijn te veel om op te noemen. Wanneer ik
mij hier beperk tot de Amerikaanse projecten zijn er
twee die opvallen. Ten eerste American Memory van de
Library of Congress. Dit inmiddels afgesloten project
had tot doel veel verschillende typen materiaal (gedrukt
en geschreven, foto’s, negatieven, filmbeelden, geluids-
banden, enzovoort) digitaal beschikbaar te stellen.
American Memory lag aan de basis van de totstandkoming
van de National Digital Library. Deze organisatie zal zo
goed en zo kwaad als het gaat meerdere digitaliserings-
projecten initiëren en coördineren.6 Een ander in het
oog springend project is The Making of America (MOA) dat
zich richt op Amerikaanse, vooral negentiende-eeuwse
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tijdschriften. Het project is gestart door de universiteits-
bibliotheken van Cornell en Michigan. Binnenkort,
volgens de aankondiging vanaf begin 1998, zullen meer
universiteitsbibliotheken bij MOA worden betrokken.7

Tot slot wil ik hier nog de Research Library Group (RLG)
noemen. Dit is een organisatie die zich onder meer
bezighoudt met het coördineren van internationale pro-
jecten. De RLG publiceert haar bevindingen en de
voortgang van de diverse projecten. Deze publicaties
zijn alle te vinden op of via de homepage van RLG.8

Enkele aanbevelingen

Het mag duidelijk zijn dat dit verhaal niet nodig is om,
zoals ik aan het begin stelde, de bijzondere collecties het
digitale tijdperk binnen te loodsen. Hieraan wordt over
de hele wereld reeds volop gewerkt. De ontwikkelingen
in Nederland en meer specifiek in Utrecht wijzen in de
goede richting.
Wanneer ik hier zeer globaal de digitaliseringsprojecten
van Amerikaanse universiteiten vergelijk met de Neder-
landse projecten springen enkele verschillen direct in
het oog. In de Verenigde Staten worden de universitei-
ten, zo u weet, op een volledig andere manier gefinan-
cierd. Er wordt vooral gewerkt met fondsen, de overheid
levert daar doorgaans slechts een minimale bijdrage aan
het totaalbudget. Dit in tegenstelling tot Nederland
waar de overheid veruit de belangrijkste geldgever is.
Een van de effecten hiervan is dat er in de Verenigde
Staten allerlei speciale fondsen bestaan, bijvoorbeeld
voor conservering. Hierdoor is het mogelijk indien een
aanvraag wordt gehonoreerd, grootschalige projecten
op te starten, zoals The Making of America en American

Memory. In Nederland, evenals in overigens de meeste
Europese landen, wil een dergelijke aanpak nog niet
goed van de grond komen.
Een tweede verschil zit hem meer in het soort materiaal
dat gedigitaliseerd wordt. In de Verenigde Staten wordt
veel gewerkt met negentiende-eeuws materiaal, terwijl
in Nederland toch vaak naar de teksten en afbeeldingen
uit de periode vóór 1800 wordt gekeken. Ten slotte en
dat is, denk ik, inherent aan de wijze van financiering,
valt op dat in de VS eerder dan in Nederland gezocht
wordt naar partners. Projecten worden veelal ontwik-
keld en uitgevoerd door meerdere universiteiten.

Tot slot nog enkele aanbevelingen.
1. Zorg indien mogelijk voor samenwerking.
2. Vind het wiel niet opnieuw uit: blijf goed op de hoogte
van de ontwikkelingen in binnen- en buitenland.
3. Zorg voor additionele fondsen: de meeste projecten
zijn te duur om uit de reguliere bibliotheekbudgetten te
betalen.
4. Zorg voor goed en voldoende personeel: een project
is gauw bedacht, maar het kost doorgaans veel mens-
kracht alle bedenksels in praktisch werkende producten
om te zetten.

Noten
1 Meer gegevens over dit project zijn te vinden op de homepage van

de maker van de cd-rom, Frans Wiering: http://candl.let.ruu.nl/
research/tmi/general.htm.

2 N. van der Monde, Tijdschrift voor de geschiedenis, oudheden en statistiek

van Utrecht. Deel 1 (Utrecht, 1835).
 Jacob Campo Weyerman, De levensbeschryvingen der Nederlandsche

konstschilders en konstschilderessen (’s-Gravenhage, 1729-1769).
3 Een eerste presentatie vindt plaats op het congres van de Elektro-

nische Bibliotheek Utrecht (EBU) in januari 1998.
4 Voor Honderd Hoogtepunten zie: http://www.konbib.nl/kb/100hoog-

te/hh-nl.html. Voor meer informatie over de plannen van de
Koninklijke Bibliotheek zie: Patricia Alkhoven, ‘Mooie plaatjes op
het scherm’. In: KB Centraal 25(1996)10, p. 4-5.

5 Zie voor een uitgebreidere versie van de projectbeschrijving: Boy
de Haas, ‘Het UvA-project Menasseh Ben Israel’. In: UVA-Link 16
(Juni 1997) (http:www.ic.uva.nl/uvalink16/menu16fr.htm).

6 Voor meer informatie over American Memory, de National Digital

Library Program en de urls die verwijzen naar de respectievelijke
homepages, zie Caroline R. Arms, ‘Historical Collections for the
National Digital Library: Lessons and challenges at the Library of
Congress’. In: D-Lib Magazine, april 1996 (http://www.dlib.org/
dlib/april96/loc/04c-arms.html).

7 Meer over de Making of America zie: http://www.umdl.umich.edu/
moa/.

8 De url van de homepage van RLG is: http://www.rlg.org/.
Belangrijke artikelen over digitalisering worden sinds april 1997
ook gepubliceerd in RLG-Diginews, een door Cornell verzorgd
digitaal tijdschrift (http://www.rlg.org/preserv/diginews/).


