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Mariska Herweijer

Digitale dilemma’s

Floppy’s, zip’s, cd-roms en dvd’s zijn zaken waar collectiebeheerders tegenwoordig niet
meer omheen kunnen. De afgelopen jaren is digitalisering een steeds grotere rol gaan
spelen in discussies over het beheer van historische collecties. Digitale optimisten dromen
van zilverkleurige schijfjes waarop hele bibliotheken voor de eeuwigheid worden
opgeslagen, maar de werkelijkheid is anders.

Voorlopig is de levensduur van digitale media zo
onzeker - voor cd-roms geldt dertig jaar - dat het

boek een veel veiliger informatiedrager is dan al die
kleurige kunststofschijven bij elkaar. Digitalisering is
daarom (nog) niet geschikt als conserveringsmethode.
Het is wel dé manier om kwetsbare en zeldzame docu-
menten ter beschikking te stellen aan het publiek. Unieke
handschriften, die alleen onder zeer speciale omstandig-
heden uit de kluis komen, kunnen nu door een groot
publiek ‘beduimeld’ worden zonder schade te lijden.

schriften, helder voor ogen dat hij meer wilde maken
dan een digitaal plaatjesboek: ‘Ik heb altijd gezegd dat
digitaliseren iets toe moet voegen aan het origineel. Je
moet de gebruiker iets extra’s bieden.’ Het Utrechts
Psalter is vooral beroemd om de bijzondere manier van
illustreren. Na tien jaar onderzoek heeft Van der Horst
de samenhang tussen tekst en tekeningen blootgelegd.
Van zijn werk kan nu, dankzij de cd-rom, iedereen
kennisnemen. Van der Horst trekt daarbij wel een grens:
‘Een recensent vroeg zich af waarom er op de cd-rom
geen muziek van een aantal psalmen te horen was. Ja,
dat vind ik dus echt onzinnig! Niemand weet hoe die
psalmen in de negende eeuw geklonken hebben. Wat je
er ook voor uitvoering op zou zetten, het is altijd een
vervalsing. En dan doe je het alleen maar om het op te
leuken.’
Leuk of niet, de cd-rom is niet bedoeld om het origineel
te beschermen. Van der Horst: ‘Het is natuurlijk onzin
om te veronderstellen dat we dit hebben gedaan om het
boek te behouden. Het boek is helemaal niet in gevaar.
Een manuscript als het Psalter is een absoluut topstuk.
Dat wordt zeer zorgvuldig bewaard en komt nauwelijks
uit de kluis. Hetzelfde geldt voor de meeste boeken die
tegenwoordig gedigitaliseerd worden.’

Dierentuin op Photo-CD

Het tweede voorbeeld, eveneens een topstuk, komt uit de
collectie van de Artis Bibliotheek: het handschrift Won-
deren der Natuur in de menagerie van Blauw Jan te
Amsterdam, zoals gezien door Jan Velten rond 1700. Dit
vroeg achttiende-eeuwse manuscript bevat beschrijvin-
gen en gouaches van verschillende uitheemse dieren uit
een voorloper van Artis in Amsterdam. In de zeven-
tiende en achttiende eeuw was de menagerie bij de
Herberg Blaauw op de Kloveniersburgwal in Amster-
dam wereldberoemd. Van heinde en verre kwamen
liefhebbers zoals tsaar Peter de Grote en Linnaeus er om
vreemde dieren te bekijken of te kopen. De tekeningen
van Jan Velten vormen voor (kunst)historici en biologenDrs. M. Herweijer is werkzaam bij de European Commission on Preservation and

Access, Bureau KNAW.

De cd-rom van het Utrechts Psalter geeft de gebruiker de kans om
tekstfragment en illustratie bij elkaar te zoeken.

Religieuze tekeningen ontleed

Het Utrechts Psalter is een bekend digitaliseringsproject
van de Universiteitbibliotheek Utrecht.1 Het stond ini-
tiatiefnemer Koert van der Horst, conservator hand-
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Dit digitaliseringsproject richt zich primair op onder-
zoekers, niet op het brede publiek. De Photo-CD is
vooral een digitale facsimile van het origineel zonder
aantrekkelijke foefjes en zoekmogelijkheden.

De techniek schrijdt voort

Naast het toegankelijk maken van wetenschappelijke
informatie, de belangrijkste reden voor het project,
speelde er nog een ander belang. Het project bood het
ETI de gelegenheid digitale toepassingen voor het op-
slaan van kwetsbare historische stukken te onderzoeken.
Schalk: ‘We hadden nog nooit met oud materiaal ge-
werkt; daar kwam bij dat dit project ons de kans gaf de
mogelijkheden van de Photo-CD te ontdekken. Daar
hebben we in andere projecten nog veel profijt van
gehad.’
In veel digitaliseringsprojecten is het vinden en gebrui-
ken van de juiste technologie een centraal en tijdrovend
onderdeel. Het concept van een pilotproject, waarbij
eerst veel tijd en geld wordt gestoken in het zoeken naar
de juiste digitale techniek voor een kleine selectie docu-
menten om daarna een groot deel van een collectie te
behandelen, pakt helaas niet altijd goed uit. Veel docu-
menten stellen zulke specifieke eisen aan de technologie
dat er voor de oplossingen die men heeft bedacht - hoe
zinnig ook - maar beperkte toepassingen zijn. Het voort-
schrijden van de techniek kan een project flink parten
spelen. Dat ondervonden ook het ETI en de Artis
Bibliotheek: nu al is duidelijk dat de Photo-CD niet het

ideale medium is voor de
reproductie van historische
platen. De opslagcapaciteit
van het medium is beperkt,
zeker in vergelijking met
nieuwe schijven zoals
DVD (Digital Versatile
Disc) en de weergave op
het scherm is niet altijd op-
timaal.

Historische
kaarten

De technologie bezorgde
ook de Koninklijke Biblio-
theek problemen tijdens
een (recent voltooid)
digitaliseringsproject. Als
eerste wapenfeit in de sa-
menwerking tussen de KB
en de British Library zijn
twee historische atlassen,
namelijk de Atlas van der
Hagen (circa 1690) en At-
las Beudeker4 (circa 1750),
gedigitaliseerd. Het gaat

de belangrijkste bron van kennis over de menagerie. In
de loop der jaren is het werk door het vele gebruik
beschadigd geraakt met ezelsoren, scheuren en gaten.
Het vertoont sporen van inktvraat en bovendien waren
de gouaches zo kwetsbaar geworden dat bij elke raadple-
ging de stukjes verf ervan afsprongen. Na een kostbare
restauratie in 1992/93 is het manuscript weer in goede
conditie, maar er was de Artis Bibliotheek natuurlijk veel
aan gelegen verdere gebruikersschade te beperken.
Samen met het Expertisecentrum voor Taxonomische
Informatie (ETI) werd daarom een digitale facsimile
gemaakt, zodat het origineel in de meeste gevallen in de
kluis kan blijven. Het ETI heeft als kerntaak beschrij-
vende biologische kennis, nodig voor het determineren
van soorten, te verspreiden. Dat gebeurt vooral door het
maken van cd-roms met beschrijvingen en afbeeldingen
van vele soorten levensvormen. Bovendien heeft ETI
veel kennis in huis op het gebied van digitale en multime-
diatechnieken.
In 1994 ging het proefproject ETI Digital Rare &
Historical Books van start waarin naast Jan Veltens
manuscript nog drie andere zeldzame werken zijn
gedigitaliseerd, met financiële steun van het Nederlands
Bureau voor Bibliotheekwezen en Informatievoorziening
(NBBI).2 Directeur Peter Schalk van het ETI zegt over
de achtergrond van het project: ‘Wij hebben geluiden
opgevangen dat er veel vraag was naar verschillende
oude werken, die door bijna niemand te raadplegen zijn.
Iedereen citeert ze, maar velen hebben nog geen blik op
het werk kunnen werpen. Wij wilden die kennis graag
toegankelijk maken.’
Voor dit project werden vier
zeer zeldzame boeken ge-
kozen die op veel weten-
schappelijke interesse kun-
nen rekenen. Voor Florence
Pieters, conservator van de
Artis Bibliotheek, was
‘Wonderen der Natuur’ de
eerste keus:3 er is maar één
exemplaar aanwezig dat bo-
vendien veel te lijden heeft
gehad door overmatig ge-
bruik. Toevallig moest het
boek toch uit elkaar voor
een bruikleen, zodat het fo-
tograferen van de bladen
geen extra schade veroor-
zaakte. Alle geschilderde af-
beeldingen zijn opgenomen
op een Photo-CD, met
daarbij een boekje en een
diskette met de volledige
tekst van het boek, een we-
tenschappelijke inleiding en
de moderne wetenschappe-
lijke namen van alle dieren.
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om twee zogeheten factice atlassen (samengestelde atlas-
sen) waarin naast kaarten en plattegronden ook stads-
gezichten en allegorische of andere voorstellingen te
vinden zijn. Dirk van der Hagen verzamelde in zijn
atlas, die deel uitmaakt van de collectie van de KB,
vooral ingekleurde kaarten van alle windstreken, terwijl
de atlas van Beudeker (eigendom van de British Library)
alleen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden als
onderwerp heeft. De boeken bevatten prachtige oude
kaarten en gravures en geven een inzicht in het proces
van verzamelen en de motieven van de verzamelaar. Er
zijn dus vele redenen waarom de atlassen een gewild
studieobject vormen voor een brede groep wetenschap-
pers, van geografen tot architectuurhistorici. Door de
kaarten te digitaliseren zouden zowel onderzoekers als
een brede groep geïnteresseerden van deze bronnen
kennis kunnen nemen en zou gebruikersschade aan de
originelen beperkt kunnen blijven.
Om bestudering voor onderzoek mogelijk te maken,
moesten de digitale beelden voldoen aan veel eisen: de
gebruiker moet bijvoorbeeld kunnen inzoomen om de-
tails goed te kunnen bekijken. De kaarten die beschik-
baar zijn op het Internet kunnen daarom tot zestien keer
worden vergroot. Zelfs de kleinste details - wandelaars in
de straten van Turijn op een plattegrond uit 1682
bijvoorbeeld - kun je dan goed onderscheiden. Indexen
bieden hulp bij het zoeken naar bepaalde woorden in de
beschrijvingen van kaarten; zo kan een archeoloog des-
gewenst alle kaarten van Egypte selecteren.

Tussenmedium

Het is het beleid van de Koninklijke Bibliotheek om in
principe altijd een tussenmedium te creëren tussen het
origineel en de digitale kopie. Dit vergemakkelijkt het
scannen en levert tegelijk een conserveringskopie op.

Voor het atlassenproject zijn de kaarten eerst
gefotografeerd op ektachromes. Er zijn ook an-
dere tussenmedia mogelijk. Bij het digitaliseren
van kranten of boeken zonder kleurenillustraties
maakt men steeds vaker gebruik van microfilm.
Dit twee-stappen-beleid heeft als voordeel dat
de informatie veilig wordt bewaard op analoge
intermediairs (zwart-wit of kleurenmicrofilm,
ektachromes) terwijl de toegankelijkheid wordt
vergroot door de digitale kopie. Deze methode
hoeft niet duurder uit te pakken, omdat het
digitaliseren van microfilms vaak geautomati-
seerd gebeurt.
Bij het scannen van de ektachromes werd duide-
lijk welke enorme opslagcapaciteit nodig is om
de atlassen in enen en nullen om te zetten. Het
bewaren van één digitale kaart met een goede

beeldkwaliteit vergt circa 150 Mb geheugen. Er zijn
meer dan honderd gewone floppies nodig om dat op te
slaan. En dan te bedenken dat er 580 kaarten moesten
worden gescand. Met het speciale compressieprogramma
MrSid kon men de bestanden zeer drastisch verkleinen,
maar zelfs in gecomprimeerde vorm is een flinke harde
schijf nodig (van minimaal 2 Gb) om alles te bewaren. Bij
het scannen van gekleurde afbeeldingen kwam nog een
ander probleem om de hoek kijken: de weergave van de
kleuren. Sommige kaarten van het atlassenproject ver-
tonen een kleurzweem.

Toegankelijkheid of
conservering

De mogelijkheden van digitalisering lijken eindeloos,
maar de drie genoemde projecten laten zien dat er veel
knopen moeten worden doorgehakt voordat die prach-
tige digitale versie er ligt. Een instituut dat zijn collectie
wil digitaliseren komt onvermijdelijk eerst terecht in een
moeras van moeilijke vragen: Wat moeten we digitalis-
eren? Hoe goed moet de beeldkwaliteit zijn? Voor wie
maken we het? Welk opslagmedium gebruiken we? Hoe
ver gaan we in het ontsluiten van informatie?
De belangrijkste vraag is misschien wel: waarom willen
we (moeten we) digitaliseren? Niet om te conserveren,
want op dit moment is de levensduur van digitale media
nog veel te ongewis om digitalisering als conserverings-
methode te gebruiken. In deze tijd, waarin om de drie

Informatie over de genoemde projecten
De cd-rom The Utrecht Psalter. Picturing the Psalms of
David is verkrijgbaar bij Museum Het Catharijneconvent.
De publicatie Wonderen der Natuur in de Menagerie
van Blauw Jan te Amsterdam, zoals gezien door Jan
Velten rond 1700 en de drie andere titels uit dit project
zijn verkrijgbaar bij ETI te Amsterdam.
Het project Atlassen. Afbeeldingen uit de Atlas van der
Hagen en de Atlas Beudeker van de Koninklijke Biblio-
theek en de British Library is beschikbaar op Internet
www.konbib/kb/digi-col.

Aan deze gouache van een zwartkop maki is te zien dat Jan Velten,
maker van het handschrift ‘Wonderen der Natuur’, waarschijnlijk
geen geschoolde tekenaar was.
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jaar een nieuw opslagmedium
wordt gelanceerd en waarin ook
software in een continu proces
van verandering verkeert, is het
uiterst onzeker of we de bestan-
den die we nu aanmaken over
twintig jaar nog wel kunnen le-
zen. Het werken met een tussen-
medium met een lange levens-
duur, zoals microfilm, lijkt
daarom op dit moment een vei-
liger optie.
Het vergroten van de
toegankelijkheid van het materi-
aal blijkt in de praktijk de be-
langrijkste reden. Dat de digitale
kopie gebruikersschade kan be-
perken, is mooi meegenomen,
hoewel het niet onmogelijk is dat
veel gebruikers uiteindelijk tóch
het origineel willen zien. In som-
mige gevallen neemt de vraag
naar het origineel zelfs toe. Toen de Tsjechische natio-
nale bibliotheek in Praag een aantal kostbare werken
had gedigitaliseerd om het gebruik te beperken, meld-
den zich - ironisch genoeg - juist meer belangstellenden
voor de originelen.
Als alle vragen zijn beantwoord en een degelijk plan is
gemaakt, moet er nog geld en tijd worden gevonden
voor de uitvoering. Hier komt het dilemma tussen con-
servering en digitalisering op zijn scherpst naar voren:
bibliotheken en andere eigenaars van kostbaar (open-
baar) bezit moeten in de regel elk dubbeltje omdraaien.
Steken ze hun geld in digitaliseringsprojecten, dan blijft
er minder over voor andere activiteiten, zoals conser-
veringsprojecten. Bij het zoeken naar projectfinanciering
blijkt vaak dat een digitaliseringplan geldschieters meer
aanspreekt dan een degelijk microfilmproject. Dat klinkt
traditioneel en oogt lang niet zo spannend. En zo komt
het noodzakelijke conserveringswerk in een moeilijke
positie terecht. Door digitalisering en conservering in
één project te combineren kan op beide fronten resultaat
worden geboekt.

Het is opvallend dat de meeste tot nu toe gerealiseerde
digitaliseringsprojecten betrekking hebben op top-
stukken: materiaal waarvoor in brede kring belangstel-
ling bestaat en dat van grote cultuurhistorische of weten-
schappelijke waarde is. Omdat digitalisering enorme
investeringen aan geld en tijd vergt is het niet verwon-
derlijk dat instellingen beginnen met de stukken die hun
het meest aanspreken. Toch zou het goed zijn als op veel
grotere schaal boeken en documenten zouden worden
gedigitaliseerd. Historische bronnen, natuurkundige me-
tingen, plattegronden, tekeningen, reisbeschrijvingen -
de Nederlandse collecties zijn ware schatkamers van
wetenschap, kunst en cultuur. Het wachten is op een

nationaal plan voor digitalisering5 om de verschillende
initiatieven te coördineren en om een impuls te geven
die verder reikt dan het digitaliseren van af en toe een
topstuk.

Met dank aan: Patricia Alkhoven (KB), Koert van der Horst (UBU), Florence

Pieters (Artis Bibliotheek) en Peter Schalk (ETI).

Noten
1 In Informatie Professional van november 1997 is dit project

uitgebreid besproken.
2 Het NBBI is in 1997 opgegaan in TNO Strategie, Technologie en

Beleid.
3 De andere titels zijn:
Marcus Elieser Bloch, Allgemeine Natuurgeschichte der Fischen,

Berlijn 1785-92;
Franz Michael Regenfuss, Auserlesne Schnecken, Muscheln und

andre Schaaltiere, Kopenhagen 1758;
Hermann Schlegel en Gerard Frederik Westerman, De Toerako’s,

afgebeeld en beschreven, Amsterdam 1860.
4 Van Atlas Beudeker is alleen deel 21, Conquesten der Nederlanden,

van de in totaal 24 delen gedigitaliseerd.
5 In september 1998 is een rapport uitgebracht dat de Wetenschap-

pelijke Technische Raad van SURF in opdracht van het ministerie
van OCenW heeft opgesteld, getiteld ‘Alles uit de kast, op weg naar
een nationaal investeringsprogramma digitale infrastructuur cul-
tureel erfgoed’. Het rapport geeft drie mogelijke scenario’s voor
een investeringsprogramma voor de informatisering van collecties
in Nederlandse .

Schermopname van een van de vele kaarten van het atlassenproject
van de Koninklijke Bibliotheek die beschikbaar zijn op het Internet.
Te zien is een detail van een stadsplattegrond van Turijn uit 1682
getiteld 'Augustae Tavrinorum Prospectus'.




