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Al dan niet getikt
Scannen en OCR versus handmatige invoer

Bij het Nederlands Scheepvaartmuseum
in Amsterdam is voor de retrospectieve
invoer van een deel van de bibliotheek-
catalogus gebruikgemaakt van scan-
en OCR-technieken. Waarom is daar-
voor gekozen?

Het toegankelijk maken van een papieren docu-
ment, zoals een systeemkaart, in een computer-

bestand is een arbeidsintensief proces. Zitten en intypen
was tot voor kort de enige betrouwbare methode, met
eigen personeel dan wel in uitbesteding. Dankzij voort-
gaande technische ontwikkelingen en dalende prijzen
van hard- en software zijn scannen en Optical Character
Recognition (OCR) ook voor kleinere bedrijven en
instellingen serieuze alternatieven geworden voor hand-
matige conversie van bestanden.1 Bij het Nederlands
Scheepvaartmuseum in Amsterdam is voor de retro-
spectieve invoer van een deel van de bibliotheekcatalogus
gebruikgemaakt van scan- en OCR-technieken. Waarom
is daarvoor gekozen en hoe is men te werk gegaan?

Documentanalyse: scannen
of niet scannen?

Dat scannen en OCR in sneltreinvaart betaalbare alter-
natieven worden voor de oude vertrouwde handmatige
gegevensinvoer betekent nog niet dat ze zonder meer
kunnen en moeten worden toegepast. De techniek kent
voorlopig nog genoeg beperkingen. Een zorgvuldige
documentanalyse – bij het Scheepvaartmuseum de
cataloguskaarten – moet duidelijk maken of OCR tech-
nisch haalbaar is. Luidt het antwoord nee, dan valt
optische OCR namelijk bij voorbaat af en blijft er niets
anders over dan invoer via het toetsenbord, binnen of
buiten de deur. OCR van de kaartcatalogus bleek tech-
nisch niet mogelijk.
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Accuratesse, verwerkings-
snelheid, automatisering

Scannen van de gedrukte catalogus over de bibliotheek-
collectie tot 1960 (zie kader Bibliotheek van het
Scheepvaartmuseum) gaf geen technische problemen.
Enkele tests lieten een goede tot zeer goede herkennings-
score zien. Het resultaat was echter - zoals te verwachten
- niet foutloos. Op dit punt aangeland, moest een com-
promis worden gevonden tussen de gewenste en de
haalbare accuratesse in relatie tot de kosten, de optimale
accuratesse.
Ondanks het feit dat met scannen en OCR van kwalita-
tief goede documenten uitstekende resultaten kunnen

Het Nederlands Scheepvaartmuseum in Amsterdam met op de

voorgrond de replica van de Oostindiëvaarder ‘Amsterdam’.
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Bibliotheek van het Scheepvaartmuseum

In het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam wor-

den sinds 1 januari 1989 alle object- en titelbeschrijvingen

ondergebracht in een gezamenlijk geautomatiseerd ge-

gevensbestand. Begin 1997 telde dit bestand meer dan

144.000 beschrijvingen. Langzaam maar zeker komt de

geautomatiseerde ontsluiting van de gehele collectie

van ruim 250.000 objecten en titels in zicht. De biblio-

theekverzameling is een belangrijk collectieonderdeel

en telt ongeveer 45.000 titels. Boeken en handschriften

van vóór 1850 vormen ongeveer 15 procent van het

titelbestand. De oudste band is een handschrift uit 1451.

Verder zijn er dertien incunabelen en drieëndertig

post-incunabelen. Zwaartepunten zijn aardrijkskunde

(atlassen, zeemansgidsen en reisbeschrijvingen), zee-

vaartkunde (navigatie), scheepsbouw en scheeps-

journalen.

Vanaf het ontstaan van het museum kort na de Eerste

Wereldoorlog tot en met 1988 is de bibliotheekcollectie

ontsloten door twee kaartsystemen: een titelcatalogus,

alfabetisch geordend op auteur (hoofdwoord) en een

systematische catalogus, met een indeling in circa 100

hoofd- en subcategorieën, per categorie geordend op

jaar van uitgave. De systematische catalogus bevat circa

28.500 fiches. Er is ook een eenvoudige trefwoorden-

catalogus met vooral namen van schepen, personen en

instellingen. Het geautomatiseerde bestand telt op dit

moment bijna 19.000 titelbeschrijvingen. Van de vóór

1960 verworven titels is een tweedelige catalogus in

boekvorm gepubliceerd met daarin circa 12.500 titel-

beschrijvingen.*

worden bereikt, verliezen deze technieken het nog steeds
van data-typen als van het eindproduct de maximale
accuratesse van honderd procent wordt verlangd. Wat
de brochures ook beweren, OCR levert nog steeds geen
uitvoer waarop blindelings kan worden vertrouwd. De
methode heeft echter enkele sterke troeven in handen.
In de eerste plaats kunnen de gegevens tijdens post-
processing met de juiste programmatuur automatisch of
halfautomatisch bewerkt en verbeterd worden. Veel, zo
niet alle, standaardfouten kunnen zo relatief snel en
eenvoudig worden verwijderd. Daarnaast verschijnt er
steeds meer software die in staat is de negatieve invloed
van herkenningsfouten op het resultaat van zoek-
opdrachten te omzeilen. Standaard waren al ‘case
insensitivity’, het negeren van interpunctie en het niet

apart onderscheiden van diacritische tekens. Recenter is
de opkomst van ‘fuzzy match retrieval’.
Een volgende troef is de snelheid waarmee met behulp
van scannen en OCR ten opzichte van handmatige
invoer een geautomatiseerd bestand kan worden opge-
bouwd en ontsloten: de doorlooptijd. De laatste troef is
het gegevensbestand zelf. Een geautomatiseerde kaar-
tenbak mét fouten biedt altijd nog meer zoekmogelijk-
heden dan een handmatig systeem zonder: bijvoorbeeld
de mogelijkheid tot zoeken op alle beschikbare velden of
de mogelijkheden van ‘full-text retrieval’. Anders gefor-
muleerd: liever iets dan niets in de computer. Hoe groter
de in te voeren hoeveelheid gegevens, des te aantrekke-
lijker de optie.

Kosten en baten

Ondanks alle afwegingen blijven de kosten de beslis-
sende factor in de bepaling van het te verwachten
resultaat van de operatie. In een deel van de literatuur
ligt de nadruk eenzijdig op de technische aspecten van
scannen en OCR: wat kan de apparatuur en met welke
snelheid, hoe groot is de herkenningsscore van het
onderzochte OCR-pakket enzovoort. Kortom, de kwa-
liteit van het document en de daarmee samenhangende
maximaal haalbare accuratesse en verwerkingssnelheid
staan veelal op de eerste plaats. Het uiteindelijke resul-
taat dient echter voorop te staan.
Naast de uitkomst van een documentanalyse en de
technische mogelijkheden - accuratesse, verwerkings-
snelheid, zoekprogrammatuur - zijn volume, het kun-
nen beschikken over een geautomatiseerd gegevens-
bestand en de beschikbaarheid en kwaliteit van
menskracht en andere bedrijfsmatige argumenten be-
palend voor het product. Dat resultaat valt te vertalen in
prijs per eenheid.
De kosten van het uitbesteden van handmatige invoer
bleken bij navraag te variëren van 2,50 tot 5 gulden per
titel. Het totaalbedrag ging ver uit boven de beschikbare
middelen. Intikken door het zittende personeel zou
echter een te zware belasting gaan betekenen en te veel
ander belangrijk werk zou blijven liggen. Ook de inzet
van vrijwilligers is overwogen, maar deze optie viel af,
met name gezien de beperkte inzetbaarheid wat betreft
aantal dagen. In eigen beheer scannen van de gedrukte
bibliotheekcatalogus leek vooralsnog de enige haalbare,
en betaalbare, optie. Er is geïnvesteerd in een scanner en
software (HP Scanjet IIIc, plus ADF, met Wordscan 3.1
van Calera standaard bijgeleverd2) en er werd een project-
medewerker aangesteld. Het hele project werd begroot
op vier maanden, op basis van drie dagen per week.
Scannen van de gedrukte catalogus kostte omgerekend
slechts 1,20 gulden per titel, inclusief post-processing en

* Catalogus der Bibliotheek : Nederlandsch Historisch Scheepvaart
Museum / samenst. W. Voorbeijtel Cannenburg, m.m.v. J.M.N. Claes.
- Amsterdam : [Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum], 1960.
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Rechts: Een pagina uit de gedrukte catalogus. Boven: Een

screenprint van Wordscan tijdens het uitvoeren van OCR. De

tekst is gescand, de scanzones zijn automatisch vastgesteld en

genummerd (1,2,...) en de Progress Monitor laat zien tot hoever

OCR is gevorderd. Onder: Een van de titels als record in Cardbox

voor Windows. Inventarisnummer (Oud Inv. nr), plaatsings-

signatuur (Plaat (V)), nummer van de bijbehorende fiche uit de

kaartcatalogus (Kaartnummer) en beschrijvingsgegevens zijn

handmatig toegevoegd.
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toevoegen van veldlabels, maar exclusief inventaris-
nummers en boeksignaturen: 12.500 titels voor 15.000
gulden (12.000 gulden aan arbeidstijd (vier maanden,
drie dagen per week) en 3.000 gulden aan investerin-
gen). Het achteraf handmatig toevoegen van boek-
signaturen en inventarisnummers en het noteren welke
fiches van vóór 1960 nog ingevoerd dienden te worden,
kostte nog eens zo’n 14.000 gulden (400 uur x 35 gulden
per uur). Zonder deze laatste bewerking was het scannen
van de gedrukte catalogus zonder meer goedkoper ge-
weest dan intypen. Het totaal komt nu op circa 2,50
gulden per geconverteerde titel, vergelijkbaar met het
uitbesteden van de opdracht. Uitbesteden van de
data-entry gebeurt echter vaak zonder een zogenaamde
één-op-één-garantie (foutcontrole en -correctie) en - in
dit geval - zonder het toevoegen van veldlabels en

In 1993 is in het Scheepvaartmuseum een onderzoek

uitgevoerd naar de mogelijkheden en kosten van het

uitbesteden van de retrospectieve invoer van de biblio-

theekcatalogus.* Scannen en OCR werden hierin verge-

leken met handmatige gegevensinvoer (datatypen).

Onderzoek wees uit dat de fiches in de kaartcatalogi

onderling de nodige inconsistenties en kwaliteitsver-

schillen vertonen. Zo is de lay-out van de systeemkaar-

ten enkele keren gewijzigd en is gebruikgemaakt van

verschillende typemachines met steeds een ander let-

tertype. De fiches zijn decennia lang gebruikt en

beduimeld. De kwaliteit van de fiches verschilt enorm

door de vele handgeschreven aantekeningen, verbete-

ringen en toevoegingen. Naast de kaartcatalogus is er

de tweedelige catalogus in boekvorm. Deze gedrukte

catalogus beschrijft circa 12.500 titels, geordend con-

form de indeling van de systematische kaartcatalogus,

helaas zonder inventarisnummers en plaatssignaturen.

Het drukwerk is van uitstekende kwaliteit, het letter-

type is niet te klein en de beschrijvingsgegevens zijn

consistent en gestructureerd. De gebruikte interpunctie

biedt de mogelijkheid om de verschillende gegevens-

velden middels macro’s (WP 5.1) te scheiden. De stap-

pen van het project op een rij: fotokopiëren van de

gedrukte bibliotheekcatalogus (vergroting 125 pro-

cent); verdelen van de circa 1.000 kopieën in 113 ‘jobs’

van gemiddeld 110 titelbeschrijvingen; per ‘job’: batch

scannen en OCR, inclusief automatische beeldverbete-

ring (image enhancement); parallel daaraan per ‘job’:

met macro’s toevoegen van veldlabels, gevolgd door

post-processing (foutcorrectie met macro’s) en hand-

matige correctie en controle. Het project werd afgeslo-

ten met het importeren van de ASCII-bestanden in het

text-retrievalprogramma (Cardbox Plus 4.1) en het toe-

voegen van zoektermen op basis van de systematische

categorie-indeling van de catalogus.

Kopiëren en vergroten van de originele documenten

bleek in ons geval een gunstig effect te hebben op het

resultaat van OCR. Batch scannen, automatische image

enhancement en OCR leverden slechts in enkele geval-

len duidelijk storende uitvoer. Dit ongemak woog niet

op tegen het tijdverlies van handmatig regels rechtzet-

ten (deskewing) en aanbrengen van herkenningszones

om daarna te moeten wachten op de OCR (twee keer

circa twee minuten per pagina). De projectmedewerker

had tijdens de batch-verwerking zijn handen vrij voor

het bewerken (toevoegen van veldlabels en post-pro-

cessing) van de al gescande documenten op een tweede

pc. De gewonnen uren waren goed voor het verwerken

van bijna een kwart van het totaal aantal ‘jobs’.

Na scannen en OCR bleek slechts één procent van de

woorden in het complete tekstbestand één of meer

fouten te bevatten. Post-processing reduceerde het

aantal woordfouten tot minder dan één per drie re-

cords. De ASCII-bestanden bevatten slechts vijftig syn-

taxfouten. Het importeren in Cardbox kostte uiteinde-

lijk dan ook nauwelijks twee uur. Inmiddels zijn ook de

bijbehorende inventarisnummers en boeksignaturen aan

het bestand toegevoegd.

* De informatie is ingewonnen bij het NHDA te Leiden, InfoManagement te
Culemborg, Farrington BV te Haarlem en DMP te Zwijndrecht.

Het project

overige gewenste bewerkingen die nodig zijn voor het
importeren van de gegevens.

Scannen en OCR: hét alternatief?

Zijn scannen en OCR op dit moment realistische en
betaalbare alternatieven voor de digitalisering van do-
cumentaire gegevens? Het zijn in ieder geval praktische
en op kleine schaal toepasbare technieken. De doelstel-
lingen moeten echter per project worden bekeken. Bij
het Scheepvaartmuseum leidden de afwegingen tot de
keuze voor scannen en OCR.
Qua directe kosten bleek de conversie niet goedkoper
dan uitbesteden. Bedrijfsmatig gezien maakte het inzet-
ten van eigen personeel het project eveneens niet goed-
koper. Er was wel sprake van verschuivingen binnen
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budgetten, waardoor kosten ‘prettig’ konden worden
verdeeld. Er hoefde in eerste instantie maar een relatief
bescheiden bedrag (15.000 gulden) te worden vrijge-
maakt. Een belangrijk deel van de resterende kosten
(14.000 gulden) kwam voor rekening van het lopende
personeelsbudget, handig in een situatie waarin een
begroting weinig speelruimte biedt. De medewerkers
zijn tijdens het project dan natuurlijk niet inzetbaar voor
andere activiteiten. Er moeten dus keuzes worden ge-
maakt.
Uit praktische overwegingen heeft men de factor snel-
heid - het verkorten van de doorlooptijd van de conver-
sie - en de beschikbaarheid van geautomatiseerde gege-
vens plus zoekmogelijkheden laten prevaleren boven de
factor accuratesse. Na OCR en correctie was het resul-
taat vooralsnog goed genoeg (zie kader Het project) om
met dat van handmatige invoer te kunnen concurreren.
Conversiekosten blijven al met al afhankelijk van het
doel dat men wil bereiken. Alleen een goed uitgevoerde
document- en resultaatanalyse kan helderheid schep-
pen welke techniek kan en moet worden toegepast,
scannen/OCR of intypen. Wij zijn van mening dat in
een onderzoek naar de haalbaarheid van scannen en

OCR vooral een praktische benadering moet worden
gekozen. Een optimaal resultaat in relatie tot kosten en
bedrijfsvoering in plaats van een perfect resultaat is het
doel. De technische benadering kan beter worden losge-
laten. Maximale accuratesse is alleen mogelijk bij de
invoer van een beperkt aantal objectbeschrijvingen, of
als er veel geld beschikbaar is. Een beperkt budget is
echter eerder regel dan uitzondering.

Noten
1 Voor technische details over scannen en OCR zie onder andere:

Horik, R. van. - Scanning en het conversieproces. - In: Open
28(1996)2, p. 46-48. Horik, R. van. - Van beeldpunt tot betekenis :
scanning en optische OCR van gedrukt historisch bronnenmate-
riaal: achtergronden en mogelijkheden. - Amsterdam : Amster-
dam University Press, 1992. Woude, C. van der. - ‘Kunt u dit even
scannen?’: Scanning: techniek en mogelijkheden. - In: Open
26(1994)11, p. 360-362. Zie ook de andere artikelen in dezelfde
reeks in het blad Open.

2 Tegenwoordig wordt OmniPage Light 4.0 van Caere meegele-
verd. Voor zowel dit programma als Wordscan biedt Caere de
laatste tijd de mogelijkheid om tegen sterk gereduceerde prijs te
‘updaten’ naar OmniPage Pro 7.0. De mogelijkheden van deze
versie zijn zo sterk verbeterd en uitgebreid dat de keuze voor de
methode van verwerking nu misschien anders zou uitvallen.


