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CULTUREEL ERFGOED OP HET INTERNET. Voormalig staats-

secretaris Van der Ploeg heeft in zijn ambtsperiode

een trend gezet. Kunst en cultuur moesten buiten de

muren van de bewaarinstellingen treden en het publieks-

bereik moest aanzienlijk worden vergroot: democratisering

van kunst en cultuur, de schatkamers open. Digitale ont-

sluiting biedt hiertoe ongekende mogelijkheden. 

Met onderzoeken en initiatieven in gedachten als ‘Alles uit

de kast’ (WTR-Surf rapport 1998), ‘Een digitale bibliotheek

voor de Geesteswetenschappen’ (NWO-onderzoek 1999)

en het Amerikaans digitaliseringsproject ‘American

Memory’ heeft de Koninklijke Bibliotheek in 1999 het ini-

tiatief genomen een project voor te stellen dat een belang-

rijke stap op weg is naar een digitale bronnencollectie

Nederlandse geschiedenis, kunst en cultuur: Het Geheu-

gen van Nederland. 

In het voorstel werd voortgebouwd op de ervaring die in

eerdere digitaliseringspilots was opgedaan, maar er werd

een behoorlijke schaalvergroting aan gegeven op inhoude-

lijk en organisatorisch vlak. Kenmerkend was de program-

matische opzet: grootschalig, geringe selectie, intersecto-

raal, kunst, cultuur en geschiedenis in volle breedte, focus

op de digitale content, en een bedrijfsmatige aanpak. 

Daarnaast was er in het voorstel aandacht voor de opbouw

van een stabiele en schaalbare technische infrastructuur,

en voor kennisverwerving en -verspreiding over digitalise-

ring en projectmanagement. Ook de doelgroep was betrek-

kelijk nieuw voor de KB. Naast het wetenschappelijk

publiek werd het brede publiek en het voortgezet onderwijs

binnengehaald. Voor een nationale bibliotheek een logi-

sche stap, zeker waar het gaat om bronnen die voor vele

verschillende groepen interessant en bruikbaar zijn. 

Het ministerie van OCenW kende aan de KB een aanzienlij-

ke subsidie toe uit het FES (Fonds Economische Structuur-

versterking), maar gaf daarbij aan dat niet alleen de toegan-

kelijkheid voor het brede publiek essentieel was, maar dat

ook de onderwijskundige component die het voorstel bevat-

te, cruciale aandacht moest krijgen ter versterking van de

digitale leeromgeving in het voortgezet onderwijs. 

Sinds 6 mei jl. is Het Geheugen van Nederland op internet

beschikbaar. Vanaf dit moment wordt de content in een

klein jaar uitgebreid van 35.000 afbeeldingen en tekstpagi-

na’s naar 750.000. Daarnaast worden 250 uur bewegend

beeld en 100 uur audio toegevoegd. Voor het onderwijs ver-

schijnen in 2003-2004 20 onderwijskundige applicaties.

Sectoroverschrijdend
Vier jaar geleden stond het digitaliseren van erfgoed in

Nederland nog in de kinderschoenen. Daar waar het

bedrijfsleven (financiële wereld, verzekering, ziekenhuizen)

digitalisering als mogelijkheid voor archivering, snelle ver-

werking en toegankelijkheid al geruime tijd breed inzette,

waren er in de cultureel-historische wereld alleen nog maar

experimentele projecten aan de gang. Toch werden er al

hoogwaardige websites gerealiseerd. ‘Honderd Hoogtepun-

ten’ uit 1995, een van die vroege projecten, is nog steeds

een topper van de website van de Koninklijke Bibliotheek. 

De doelstellingen van de cultuur-historische projecten

waren divers en vertoonden nog veelal een traditioneel

standpunt: het object centraal. Topkwaliteit en optimale

precisie stonden hoog in het vaandel, in alle details werd

grote zorgvuldigheid betracht. Goed inzicht in de proces-

sen en kosten was minder van belang, laat staan dat er al

serieus nagedacht werd over duurzaamheid en stabiliteit,

grootschalige opslag en gebruikersgerichtheid. Belangrijk

aspect van deze pilotprojecten was immers meer kennis en

meer ervaring op te doen om daarvan in toekomstige pro-

jecten te profiteren. 

Het Geheugen van Nederland wil in korte tijd (drie tot vier

jaar) op een efficiënte manier heel veel analoog cultuur-his-

torisch bronnenmateriaal digitaal beschikbaar maken voor

een groot publiek en op een aantal daarvan een onderwijs-

kundige toepassing maken. De collecties komen uit zeer
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dat daarentegen niet gratis is. Ook voor Het Geheugen is

American Memory het voorbeeld geweest.

Programmatische aanpak
Het Geheugen van Nederland introduceert in Nederland

de programmatische aanpak van het cultuur-historisch

digitaliseren. Geschiedenis, kunst en cultuur in brede zin

vormen inhoudelijk het samenbindende element van het

programma; samenwerking, bedrijfsmatigheid en groot-

schaligheid het organisatorische. Met deze aanpak is de

stap gezet van pilotachtige projecten (kleinschalig, beperkte

doelgroep, experimenteel karakter, kortlopend) naar de

realisatie van een operationele dienst voor veel verschillen-

de erfgoedinstellingen en grote brede gebruikersgroepen. 

Het voordeel van een brede, programmatische aanpak is dat

het hele proces veel bedrijfsma-

tiger kan worden ingericht.

Deze aanpak heeft al eerder

goede vruchten afgeworpen bij

het andere grote nationale pro-

gramma van de Koninklijke

Bibliotheek: Metamorfoze (de

digitaliseringsactiviteiten van

Metamorfoze worden overi-

gens ook opgenomen in de

website van Het Geheugen). 

Vanwege de grote hoeveelhe-

den en de positie (financieel,

strategisch en kennis) van het

coördinerende bureau kan met

scanbedrijven over prijzen wor-

den onderhandeld zonder de

kwaliteit geweld aan te doen.

De aanpak bij de verschillende

deelprojecten is in belangrijke

mate geüniformeerd. Er ont-

staat meer en beter vergelij-

kingsmateriaal, waardoor het

inzicht in de processen en kos-

ten verbetert. Er kan meer

geïnvesteerd worden in de

opbouw van de technische en

organisatorische infrastructuur. Kennis wordt beter

bewaard en doorgegeven. En de duurzame, stabiele beschik-

baarheid kan worden gewaarborgd. Uiteindelijk allemaal

erop gericht om het publiek beter van dienst te zijn.

Doelgroepen
In de keuze van content, wijze van ontsluiten, wijze van

presenteren, mate van contextualisering en dergelijke speelt

het doel van het digitaliseren en de doelgroep een belangrij-

ke rol. Voor Het Geheugen zijn er twee doelgroepen: het

brede, geïnteresseerde publiek en het voortgezet onderwijs. 

Door interoperabiliteit en hergebruik als belangrijke facto-

ren mee te nemen, worden de gedigitaliseerde bronnen

echter ook voor andere dan de oorspronkelijke doelgroepen

bruikbaar. Bronnen die toegankelijk zijn gemaakt voor een

breed publiek, kunnen een rol spelen in onderwijs en

onderzoek. Materiaal dat digitaal gemaakt is voor de weten-

schap, kan interessant zijn voor een breed publiek. 

verschillende instellingen: musea, archieven, bibliotheken,

diensten voor monumentenzorg en archeologie. Inmiddels

doen er meer dan 45 instellingen mee. 

Deze sectoroverschrijdende benadering is tamelijk nieuw,

zeker op deze schaal. Er wordt in de beschikbaarstelling

weinig aan contextualisering gedaan, dat wordt overgelaten

aan andere deskundige instellingen en personen. Het

Geheugen richt zich op het primaire proces van digitalise-

ren en het op eenvoudige wijze beschikbaar stellen. Daar-

bij neemt de kwaliteitsbewaking van de afbeeldingen voor

internetgebruik een belangrijke plaats in. Metadata wordt

hergebruikt zoals het bij de deelnemende instelling

beschikbaar is. Meer intern gericht, maar niet minder

belangrijk voor de toekomst, is de aandacht in het project

voor kosten van digitalisering, efficiënte productieproces-

sen, samenwerking in de

erfgoedsector en norma-

lisering van opslag,

beschikbaarstelling en

processen.

American Memory
In zo’n tien jaar tijd is

door de Library of Con-

gress in Washington een

onovertroffen verzame-

ling gedigitaliseerd beeld-

materiaal over de

geschiedenis en cultuur

van Amerika gereali-

seerd. Veel beeld, weinig

context. Het is gericht op

een breed publiek, dat

gratis en zonder registra-

tie toegang heeft. De ver-

zameling omvat inmid-

dels meer dan 7 miljoen

records (bewegend en

stilstaand beeld, audio,

kaarten, teksten, muziek-

notatie etcetera). 

De aandacht van het

publiek, die in de eerste jaren vrij beperkt was, is expansief

gegroeid naar nu vele honderdduizenden hits per maand.

American Memory bevat vooral materiaal uit de eigen col-

lecties van de Library of Congress. Slechts in een beperkt

aantal gevallen is er digitaal materiaal van buiten opgeno-

men of zijn er samenwerkingsprojecten aangegaan. Cen-

traal staat de mogelijkheid tot het integraal doorzoeken van

de collecties op een simpele manier en met een beperkte

zoekmogelijkheid. Begonnen als een aanbodgericht pro-

duct is het uitgegroeid tot een zeer veel bevraagde site. 

Succes kan ook een last worden voor een organisatie. Een

project dat zo succesvol is, schept verwachtingen en ver-

plichtingen voor onderhoud en verdere uitbreiding, die

niet altijd voorzien zijn en een zware wissel kunnen trek-

ken op de organisatie. American Memory heeft navolgers

gekregen, maar nog niet zoveel. Het bekendst is het Schot-

se project SCRAN, waarin de onderwijskundige toepassing

centraler dan bij American Memory wordt gesteld, maar

De binnenplaats van de Amsterdamse Beurs (Emanuel de Witte, 1653)
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Via interfaces kunnen voor de verschillende doelgroepen

aangepaste omgevingen, context, presentatie en zoekmoge-

lijkheden op het materiaal worden geboden. Het digitale

bronnenmateriaal kan in het toerisme een rol spelen, of in

entertainment, zoals spellen. Hoe meer de images worden

hergebruikt, hoe meer het cultureel erfgoed van zijn elitai-

re imago wordt ontdaan en onderdeel wordt van het dage-

lijks leven. Breed gebruik nu en in de toekomst is toch een

belangrijke reden waarom er zoveel energie wordt gesto-

ken in verzamelen, bewaren en conserveren? 

Internet en ict
De snelle en brede penetratie van internet in het maat-

schappelijk leven en vooral in de privé-omgeving heeft de

overheid een belangrijke impuls gegeven om de ontwikke-

ling van cultuur-historische digitalisering te stimuleren.

Erfgoedbeheerders zetten onder invloed van ict-ontwikke-

lingen de stap, soms nog aarzelend, naar een andere

manier van denken over hun verzamelingen. Cultuur blijkt

niet zoveel te verschillen van andere informatiebronnen of

bronnen van ontspanning en vermaak. Collecties zijn niet

alleen meer voor tentoonstellingen of raadpleging ter plaat-

se, maar kunnen heel breed beschikbaar worden gesteld. 

Internet biedt op een relatief makkelijke en goedkope wijze

de mogelijkheid om die brede toegang te realiseren. Met de

continue verbetering van pc’s en het toenemend aantal

breedbandaansluitingen (eind 2003 wordt verwacht dat 

40 procent van de huishoudens minimaal een adsl-light of

kabeltoegang heeft) is er nog geen einde aan dit proces

gekomen. Na het wegebben van de internethype is het nu

duidelijk dat internet een constante en belangrijke factor in

het maatschappelijk leven is geworden en dat het gewenst

en gerechtvaardigd is te investeren in dit medium.

De toekomst
Met de lancering van de website Het Geheugen van Neder-

land is er een bestand gedigitaliseerd erfgoed beschikbaar

gekomen dat in het begin van het volgend jaar zo’n drie-

kwart miljoen images (stilstaand beeld en tekstpagina’s)

bevat, 250 uur video en enkele tientallen uren audio. De

functionaliteit om die objecten te benaderen zal geleidelijk

aan verbeterd en uitgebreid worden. 

Er is een schaalbare infrastructuur gerealiseerd, die ook

voor andere digitaliseringsprojecten gebruikt kan worden.

Er is veel kennis en ervaring opgedaan en vastgelegd, wat

geleid heeft tot een goed lopende organisatie, duidelijke

afspraken en een efficiënte manier van werken. Wat ligt nu

meer voor de hand dan deze verworvenheden structureel

in te zetten voor de digitalisering van het Nederlandse erf-

goed? In woorden is de wil daartoe bij allerlei partijen aan-

wezig, maar in de praktijk zijn er vele obstakels, die zijn

terug te voeren tot drie aspecten: financiering, interne

organisatie en beleid.

Financiering en interne organisatie
De geldstroom die naar de afzonderlijke culturele instellin-

gen gaat of die door hen gegenereerd wordt, is in de mees-

te gevallen niet bijzonder groot, alhoewel de culturele sec-

tor als geheel een economische factor van betekenis is. De

hoofdaandacht van veel instellingen ligt van oudsher bij

het onderhoud van de collecties: zonder goed onderhouden

collecties kan er geen sprake zijn van beschikbaar stellen

in de vorm van tentoonstellingen, raadpleging of uitlening. 

Gebouwen, restauratie, klimaatbeheersing etcetera, het

vraagt allemaal veel energie en geld. Voor erfgoedinstellin-

gen is het een basistaak om tentoonstellingen te organise-

ren en het publiek naar binnen te halen. Bijzonder belang-

rijk, leuk en leerzaam, zonder meer. Digitalisering zal

nooit het contact met het oorspronkelijke object kunnen

vervangen. Maar, lang niet alle publiek heeft behoefte aan

dit directe contact. Bovendien zijn er vele waardevolle col-

lecties die wel bewaard, maar nauwelijks getoond worden,

die vaak nauwelijks beschreven zijn en waarvan instellin-

gen soms maar gebrekkig weten wat ze behelzen. Een vol-

gend deltaplan voor inventarisering en beschrijving van

collecties zou absoluut geen overbodige luxe zijn. 

Met het onderhoud en tentoonstellen is meestal de man-

kracht en het geld wel op. Het is wel duidelijk dat er de

komende kabinetsperiode geen extra gelden naar culturele

instellingen toe vloeien. Als erfgoedinstellingen het belang-

rijk vinden om verder te gaan op de digitale weg, dan zul-

len ze keuzen moeten maken in de prioriteitstelling bin-

nen hun instelling. Maar meer dan dat. 

Een digitale omgeving vraagt andere competenties van de

medewerkers dan een analoge. Heb je een digitale suppoost

en schoonmaker nodig? Het beheren van fysieke objecten is

wezenlijk anders dan van digitale objecten. Tentoonstellin-

gen maken op internet vraagt een andere manier van den-

ken en schrijven dan een analoge tentoonstelling. Die ver-

andering in functies vraagt ook investering. De digitale

toegang tot culturele instellingen en de geïntegreerde

beschikbaarstelling van materiaal is niet meer weg te den-

ken en biedt zoveel meer mogelijkheden voor gebruik van

het erfgoed dan vroeger mogelijk was. Voor nieuwere gene-

URL’s

Het Geheugen van Nederland: www.geheugenvannederland.nl
Koninklijke Bibliotheek: www.kb.nl
De woonomgeving (lancering 25 september): www.dewoonom-
geving.nl 
Cultuurwijzer: www.cultuurwijzer.nl
Cultuurwijs: www.cultuurwijs.nl

Prauwen van het Bataviaasch Praauwen Veer (BPV) bij de Jembatan
Berak (Schijtbrug) te Batavia
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viduele objecten en kleine groepjes. Juist door een groot-

schalige basisbeschikbaarstelling van gedigitaliseerde bron-

nen krijgen de toepassings-, de contextualiserings- en de

onderwijsexperimenten een betere kans. Die projecten

kunnen zich dan richten op de primaire taak: het verhaal,

de digitale tentoonstelling, het experiment, de toepassing

voor en met het publiek. 

Ondertussen kan ook iedereen die geïnteresseerd is in het

verleden grenzeloos ronddwalen in de digitale schatkamer,

die met de grootschalige bronnendigitalisering is gereali-

seerd. Verandering en vernieuwing vindt alleen plaats als

er flink geïnvesteerd wordt. Kleine initiatieven zijn goed

om kennis op te doen, zaken uit te proberen, maar op een

gegeven moment is het verstandig en effectief een flinke

slag te maken, anders blijven het marginale activiteiten.

Duurzaamheid
Wil je een investering als Het Geheugen op langere ter-

mijn rendabel maken, dan is het niet verstandig na drie

jaar te stoppen met de ontwikkeling. Opgedane kennis kan

nog veel beter worden verspreid en de ontwikkelde techni-

sche en organisatorische infrastructuur kan nog tijdenlang

in een behoefte voorzien. Natuurlijk moeten ook de partici-

panten willen investeren in het digitaliseren van hun eigen

collecties. Natuurlijk moeten bronnen buiten de overheid

worden aangeboord om projecten te financieren. Maar dat

heeft de meeste kans van slagen op basis van een stabiele

organisatorische en financiële basis, waarin ook nog enige

stimuleringsruimte voor het digitaliseren zelf zit. 

Duurzaamheid in exploitatie en bewaren is gebaat bij duur-

zaamheid in organisatie. En met projecten als Het Geheu-

gen gaat het niet om

doelen die gericht zijn

op de instelling zelf,

maar om gebruikers uit

het publiek, het onder-

wijs, het onderzoek, het

toerisme etcetera de

gelegenheid te geven

gebruik te maken en te

communiceren met hun

eigen culturele verleden.

Dat is niet alleen essen-

tieel voor de maatschap-

pij, het ook is leerzaam,

interessant en leuk.

De namen van de deelnemen-

de instellingen en de onder-

werpen van de collecties zijn

te vinden op de website van

Het Geheugen van Neder-

land, www.geheugenvannederland.nl.

Paul Doorenbosch is projectmanager Research & Development bij de
Koninklijke Bibliotheek. Hij is o.a. verantwoordelijk voor het landelijke
digitaliseringsprogramma ‘Het Geheugen van Nederland’ en een van de
twee projectleiders van de NWO-aanvraag (Bsik) voor ‘De Digitale Pro-
ductiestraat: een ICT-researchprogramma voor het cultureel erfgoed’.

raties wordt dit de eerste en mogelijk steeds

meer de enige toegang tot ons culturele verle-

den. Bied je die toegang niet, dan gaat de erf-

goedwereld terug naar het archiveren en con-

serveren als doel op zichzelf.

Beleid
Bij de overheid is de gedachte van brede digi-

tale beschikbaarstelling onder Van der Ploeg

tot bloei gekomen. Het uitdragen van de cul-

tuur buiten de muren van de instituties.

Breed beschikbaar stellen, jongeren en

allochtonen betrekken bij het verleden. Inter-

net als middel om makkelijk en zonder drem-

pels de schatkamers van ons verleden in te

kunnen. 

Die houding heeft een groot aantal projecten op digitalise-

ringsgebied mogelijk gemaakt: De woonomgeving, Het

Geheugen van Nederland, Cultuurwijzer/Cultuurwijs zijn

daar enkele van. Hierbij is afgestapt van de kleinschalige

aanpak en de versnippering van gelden en is er naar

gestreefd om in grotere samenwerkingsverbanden digitali-

sering op te zetten. Niet centralistisch gestuurd, maar wel

vanuit enkele grotere centra. 

De cultuur- en digitaliseringsbrieven van OCenW aan de

Tweede Kamer in 2003 borduren verder op dit beleid. Het

digitaliseren van het erfgoed is op gang gekomen, maar

toch is pas een relatief klein deel digitaal beschikbaar. De

contextualisering ervan is nog veel minder ver gevorderd.

De grotere infrastructurele initiatieven verdienen het om

voortgezet te worden, met veel onderlinge samenwerking

en afstemming, maar ook met een duidelijk eigen beleid,

gesteund door de overheid en het veld. 

De Raad van Cultuur pleit in haar in juni verschenen advies

aan de staatssecretaris ‘Cultuur: van i naar e’ voor afstem-

ming, standaardisatie, publieksgerichte samenwerkingsvor-

men en intersectorale verbanden. Zij ziet in de sector een

verlammende beweging door de gigantische hoeveelheden

erfgoed die liggen te wachten en trekt de conclusie dat er

een integraal investeringsplan nodig is voor grootschalige,

samenhangende en geïntegreerde digitalisering. 

Mevrouw Van der Laan, sinds deze zomer staatssecretaris

van Cultuur, gaf in een e-cultuurbijeenkomst te Utrecht –

enkele dagen na haar aantreden – aan het belang van digi-

tale beschikbaarstelling te onderschrijven. Ze heeft echter

te maken met een forse bezuinigingsverplichting en zegt

niet de kaasschaaf te hanteren, maar te kiezen. De nieuwe

ronde voor de cultuurnota is van start gegaan. De inhoude-

lijke beleidsbrief laat nog even op zich wachten, maar in

haar Uitgangspuntenbrief vraagt de staatssecretaris expli-

ciet om meerjarenbeleid van instellingen. Gezien de onder-

linge concurrentiepositie van culturele instellingen zal de

overheid er echter niet aan ontkomen een sturend beleid

op coördinatie en samenwerking te moeten voeren om

grootschalige instellings- en sectoroverschrijdende digitali-

seringsinitiatieven in stand te houden.

Niet alles hoeft digitaal. Er moet beleid zijn rond keuzen

van te digitaliseren objecten en collecties, maar er moet

vooral niet teruggevallen worden naar het niveau van indi-
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