
VAN NU EN STRAKS - EN VEEL LATER 
De stand van zaken met betrekking tot behoud en toegankelijkheid van 
informatiedragers 
 
Sjaak Hubregtse 
 
In de conferentiebrochure1 wordt gesteld dat duurzaamheid op drie manieren een rol speelt: 
duurzaamheid van digitale informatie, van huidige ontwikkelingen en van bestaande 
instituties. Maar echt vergelijkbaar zijn die drie gebieden niet: het behoud van digitale 
informatie - of beter: van informatie in het algemeen - is een actueel probleem waarvoor nú 
concrete oplossingen worden gezocht en soms ook gevonden. Alleen op dit eerste aspect zal 
ik wat uitvoeriger ingaan; ik doe dat niet als IC-technoloog, maar vanuit het perspectief van 
de informatiemanager. De andere twee aspecten nodigen veeleer uit tot koffiedikkijken en 
cultuurfilosofische beschouwingen. Ik zal me daar nauwelijks aan wagen. 

 
1 Probleem en bewustwording2 
Informatie kan niet in een duurzame vorm bestaan als ze niet op of in enig medium is 
opgeslagen - ongeacht of dat medium nu klei is, een plankje, papyrus, perkament, papier, 
vinyl, celluloid of een of andere synthetische stof zoals gebruikt voor een hard disk, CD- 
ROM, et cetera. Als de fysieke basis verloren gaat, gaat daarmee ook de opgeslagen 
informatie verloren. Dat is, nu meer dan ooit, het probleem. 

Dit probleem is overigens geen vanzelfsprekenheid, en ook niet van alle tijden. Bekijken 
we de complete informatieketen, waarin ‘behoud’ of ‘bewaring’ een schakel is, dan kunnen 
we makkelijk vaststellen dat niet elke schakel uit de aard der zaak een probleem vormt. Als 
we vervolgens de eeuwenlange historische ontwikkeling van de informatie-overdracht bezien, 
dan constateren we dat het behoud van een collectie beslist niet altijd zo’n dominant probleem 
heeft gevormd. Daar zijn twee eenvoudige verklaringen voor. Eén: tot betrekkelijk kort 
geleden - zeg begin twintigste eeuw - bestond er uitsluitend informatie in geschreven of 
gedrukte vorm, en tot iets langer geleden - zeg begin negentiende eeuw - had de drager van 
die informatie, papier of perkament, een zeer grote duurzaamheid, uit te drukken in eeuwen. 
Twee: door het kleine aantal potentiële en reële gebruikers èn de beperkte toegankelijkheid 
lag de gebruiksfrequentie zeer laag en had het materiaal dus relatief weinig te lijden.  
 
Het probleem is nu actueel en de belangstelling ervoor schijnt van recente datum te zijn. Dat 
laatste is waar en niet waar; ik verklaar mij nader d.m.v. een zeer kort historisch overzicht. 

John Feather, van de Engelse Loughborough University, schreef in 1991: ‘Preservation has 
become one of the less predictable fashions in librarianship in the last decade of the twentieth 
century.’ (Feather 1991, zie ook Feather e.a. 1996) 

Andere auteurs rond 1990 noemden preservation ‘the glamour issue of the library world’ 

                                                 
1  Deze tekst is een enigszins uitgebreide versie van de paper die ik presenteerde op de Achtste 

Interdisciplinaire Conferentie Informatiewetenschap (Rotterdam, 5 april 2000) en werd 
gepubliceerd in: Conferentie Informatiewetenschappen 2000. De Doelen Utrecht [sic!, = 
Rotterdam] 5 april 2000. Proceedings (ed. by P. van der Vet and P. de Bra) / Computing Science 
Reports, nr. 00/20 (december 2000), p. 19-30. Eindhoven, Eindhoven University of Technology.   

  
2  De inhoud van paragraaf 1 was eerder, in een uitvoeriger versie, onderdeel van mijn bijdrage aan 

het vijfde BOBCATSSS-symposium in Boedapest (Hubregtse 1997). 
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of schreven dat ‘preservation may understandably be seen as somewhat of a newcomer’. In 
werkelijkheid schreef de bibliothecaris van de Library of Congress al in 1876, het 
zogenaamde annus mirabilis in de Amerikaanse bibliotheekgeschiedenis, ‘there is no subject 
more important in the administration of a public library than the binding and preservation of 
the volumes’.  

In 1887 werd in St. Gall, Zwitserland, een internationaal congres georganiseerd over 
behoud en restauratie van manuscripten; in Washington verscheen in 1909 een studie met de 
titel Durability and economy in papers for permanent records. 
 
Die belangstelling, nu een eeuw geleden, voor het onderwerp, en dan met name de 
duurzaamheid van het papier, is niet verbazingwekkend. De eeuw tussen ca. 1850 en 1950 
staat bekend als de periode waarin het slechtste papier uit de hele boekgeschiedenis werd 
gefabriceerd (namelijk: van huis uit verzuurd), en deskundigen kenden natuurlijk de gevaren 
daarvan. Veel merkwaardiger is het dat die belangstelling in het begin van de twintigste eeuw 
weer geheel verdwijnt, en nòg vreemder is, dat het tot het eind van die eeuw duurt voor ze 
weer opbloeit, terwijl er toch enkele decennia eerder twee schokkende gebeurtenissen 
plaatsvonden. 

 
Namelijk: In de jaren ‘60 wordt men zich vooral in grote Amerikaanse bibliotheken opnieuw 
bewust van het verzuringsprobleem: het verval heeft intussen zodanig om zich heen gegrepen 
dat grote delen van collecties niet meer raadpleegbaar zijn. In 1963 begroot de New York 
Public Library dat het 12 miljoen dollar zal kosten om alleen nog maar het hoogst nodige te 
doen. In de jaren ‘70 schat men dat van de wetenschappelijke bibliotheekcollecties in New 
York City 30-50% in ernstige staat van verval verkeert.  

Om hele collecties te behouden, ontwikkelt men nieuwe technieken, zoals grootschalige 
ontzuring en paper splitting. 
 
Het tweede en nog beslissender signaal wordt gevormd door de overstroming van Florence in 
november 1966. De rivier de Arno treedt buiten zijn oevers; o.a. de door Michelangelo 
ontworpen Biblioteca Medicea Laurenziana wordt getroffen en bijna een half miljoen 
manuscripten en zeldzame boeken lopen ernstige waterschade op.  

Hoewel de ramp kwantitatief in feite minder ernstig is dan het wereldomvattende 
verzuringsprobleem, reageert het publiek wereldwijd geschokt en realiseert zich de 
kwetsbaarheid van het culturele en intellectuele erfgoed; de Unesco start een internationale 
reddingsoperatie. 

Ook hier worden nieuwe technieken ontwikkeld, bijvoorbeeld vriesdrogen. 
 

Toch duurt het ook nu nog enkele decennia voor de zorg om het behoud van kennis en cultuur 
wordt geïnstitutionaliseerd. We zien dan het volgende gebeuren: 
1984 In Washington wordt opgericht de Commission on Preservation and Access (CPA). 
1984 Officieel begin van het IFLA-kernprogramma Preservation and Conservation (PAC); 

sinds 1992 is de Franse Bibliothèque Nationale het centrum hiervan. 
1992 Unesco start het Memory of the World Programma, ‘with the twofold purpose to 

safeguard and promote the endangered world documentary heritage’. 
1994 De European Commission on Preservation and Access (ECPA) wordt opgericht; ze 

zetelt in het gebouw van de KNAW te Amsterdam. 
 
Deze en vergelijkbare instituties besteden sindsdien op vele manieren aandacht aan het 
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probleem, onder andere door congressen, symposia en conferenties te organiseren - tot op de 
dag van vandaag. 
 
2 Toegankelijkheid  
Hierboven heb ik geschetst wat het probleem is. Op het gevaar af naar de bekende weg te 
vragen, stel ik nu toch de vraag: Waarom is dat eigenlijk een probleem? 

Natuurlijk is het geen probleem omdat behoud een doel op zich zou zijn, want dat is het 
niet. Behoud is ‘slechts’ een middel om het werkelijke doel te realiseren: toegankelijkheid. In 
tegenstelling tot de hierboven genoemde situatie van enkele eeuwen gelden, toen vele 
bibliotheken een half-gesloten of zelfs museaal karakter hadden en collectiebehoud mogelijk 
als primair doel gezien kon worden, heeft nu toegankelijkheid het primaat.  

De behoefte aan toegankelijkheid is de enige reden en rechtvaardiging voor behoud. Wat 
ontoegankelijk wordt bewaard, wordt zinloos bewaard. Daarom is het ook zinloos om over 
behoud te spreken zonder het tegelijk over toegankelijkheid te hebben; daarom kom je die 
twee woorden ook altijd samen tegen, of het verwante begrippenpaar bewaring en 
beschikbaarstelling, of in het Engels: preservation and access. 
 
Toegankelijkheid speelt overigens, net als duurzaamheid, op drie manieren een rol. Naast het 
tot nu toe genoemde ‘technische’ aspect - toegang tot de informatie op de drager - is er het 
‘ideologisch-juridische’ en het ‘menselijke’.  

Het ideologisch-juridische aspect confronteert ons met spanningsvelden tussen publiek en 
privaat domein, tussen informatierecht en intellectueel eigendomsrecht, et cetera. In 
Nederland houdt o.a. het Instituut Rathenau zich bezig met de publiek/privaat-kwestie3; aan 
het andere vraagstuk werd in januari jongstleden een driedaags congres gewijd in Krakau, 
Polen4, en ik zal me hier met geen van beide bemoeien.  

Met ‘het menselijk aspect’ doel ik op de vraag hoe toegankelijk insitituties en gebouwen 
zijn, hoe hoog of laag de fysieke en psychologische drempels zijn die voor de 
informatiezoeker worden opgeworpen. In Paragraaf 7 komt dit kort ter sprake. 
 
3 Concrete problemen en oplossingen 
Diverse instellingen - o.a. de European Commission on Preservation and Access en andere 
hierboven genoemde - houden zich nu onder meer bezig met dezelfde problematiek als die 
van honderd jaar geleden, namelijk: verzuurd papier. Maar in de tussentijd zijn er vele nieuwe 
soorten informatiedragers bijgekomen, die alle hun eigen kwaliteiten en problemen met zich 
mee brachten. 

Magneetbanden bijvoorbeeld (in de VS zijn er onafzienbare archieven mee gevuld, waarbij 
het bijvoorbeeld om oral history gaat, maar ook om via ruimtevaart verkregen gegevens over 
de aarde en andere hemellichamen) zijn al na vijf jaar geen betrouwbaar opslagmedium meer: 
er kan een proces beginnen waarbij de magnetische laag loslaat van de drager. Ook de nog 
gave exemplaren zijn moeilijk raadpleegbaar, omdat afspeelapparatuur niet of nauwelijks 

 
3 Zie m.n. het onder redactie van het Instituut verschenen boek Toeval of Noodzaak? : Geschiedenis 

van de overheidsbemoeienis met de informatievoorziening, Amsterdam: Otto Cramwinckel, 1995. 

4 ‘Intellectual Property vs The Right to Knowledge’, 8th international BOBCATSSS Symposium on 
Library and Information Science, 24 t/m 26 jan. 2000. 
 



 

 

4

4

                                                

verkrijgbaar is.5 
De levensduur van de gewone audio-CD en CD-ROM staat nog niet vast, maar is vrijwel 

zeker zeer beperkt. Amerikaanse laboratoria vrezen dat een CD-ROM van gemiddelde 
kwaliteit niet langer dan tien jaar meegaat - onder gunstige bewaaromstandigheden. 

Veel oude, nitraathoudende films zijn intussen veranderd in een  klomp chemisch afval, en 
onherroepelijk verloren. 

Ook de levensduur van onze huis-tuin-en-keuken videoband moeten we uitdrukken in één, 
hoogstens twee decennia. Na een beperkt aantal jaren niet-afdraaien begint een 
verklevingsproces en is de band waardeloos. 

Digitale opslag moeten we vooralsnog tot de minst betrouwbare media aller tijden rekenen. 
Bestanden die zijn vastgelegd op CD-ROM van absolute topkwaliteit gaan mogelijk zo’n 
vijftig jaar mee - maar er is geen enkele garantie dat de benodigde hard- en software dan nog 
beschikbaar zijn6. 

 
Hieronder volgen nu de belangrijke media papier, microfilm/fiche en digitale opslag, met hun 
voor- en nadelen, problemen en alternatieven: recente projecten en praktijkervaringen.  
 
Papier > microverfilming 
Ik begin dicht bij huis, met het Nederlandse project Metamorfoze, dat op initiatief van het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van start ging in 1997, en wordt 
gecoördineerd door het Bureau Conservering Bibliotheekmateriaal van de Koninklijke 
Bibliotheek. Het programma richt zich op de conservering van handschriften, boeken, kranten 
en tijdschriften van Nederlandse origine, die aanwezig zijn in bibliotheken met een 
bewaarfunctie. Doel is, deze materialen voor verder verval te behoeden, en tevens de 
informatie toegankelijk te houden. Wie zich deze dubbele taak stelt, moet kiezen uit drie 
alternatieven: hij kan het papier ontzuren, de inhoud digitaliseren, of  de inhoud vastleggen op 
microfiche of -film. Metamorfoze heeft gekozen voor de laatste mogelijkheid, en in een 
toelichtende brochure wordt dat als volgt beargumenteerd. 

Waarom microverfilming? 
 Voor de eerste vier jaar van Metamorfoze is gekozen voor overzetten van het origineel op 

microfilm en nog niet voor ontzuring of digitalisering. 
Aan ontzuring en digitalisering als conserveringsmethoden kleven op dit moment nog 
bezwaren. Ontzuring kan er weliswaar voor zorgen dat de levensduur van een document 
verlengd wordt, maar de kwaliteit van het papier wordt er niet door verbeterd. Bovendien 
wordt er op internationaal niveau nog onderzoek gedaan naar de neveneffecten van 
ontzuring. 
Digitalisering biedt vooral voordelen bij het toegankelijk maken en snel beschikbaar 
stellen van de opgeslagen informatie. Nadeel is echter dat ten aanzien van de houdbaarheid 
van digitale media nog veel onzekerheden bestaan. 
Een microfilm die in het kader van Metamorfoze wordt gemaakt, gaat minstens 200 jaar 

 
5 Voorbeelden van deze en vele andere rampen zijn te zien in de film Into the Future: On the 

Preservation of Knowledge in the Electronic Age (1997) van Terry Sanders, uitgebracht door de 
Council on Library and Information Resources i.s.m. de Commission on Preservation and Access 
en de American Council of Learned Societies. 

 
6 Begeleidende tekst, opgesteld door de Council on Library and Information     
 Resources, bij de in noot 5 genoemde film. 
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mee en voldoet aan de kwaliteitseisen die noodzakelijk zijn voor optimale digitalisering 
in de toekomst. 

 
Het is de bedoeling dat een en hetzelfde boek nooit meer dan één keer wordt geconverteerd, in 
binnen- noch buitenland. Daarom wordt elke titel aangemeld bij EROMM, European Register 
of Microform Masters. Dit register telt momenteel enkele miljoenen titels van boeken en 
tijdschriften; er kunnen kopieën van de microvorm worden besteld, maar ook printing on 
demand is mogelijk. EROMM is gevestigd in de Universiteit van Göttingen; voor meer 
informatie: http://www.gbv.de/help/du/eromm_obn.shtml(zie ook Schwartz 1996) 

 
Papier: massa-ontzuring 

Sinds jaren wordt er internationaal geëxperimenteerd met diverse, technisch sterk 
verschillende, massa-ontzuringsmethoden. De bekendste daarvan zijn DEZ, Wei T’o, Sablé, 
FMC, Battelle en Bookkeeper. Voor de respectievelijke technische specificaties is dit niet de 
juiste plaats (zie daarvoor Porck 1996, die overigens de FMC-methode niet bespreekt). Feit is, 
dat de DEZ methode inmiddels is afgevallen, wegens de grote risico’s (explosiegevaar) voor 
boek en mens. Van de resterende methoden lijken Battelle en vooral Bookkeeper thans 
letterlijk en figuurlijk de beste papieren te hebben, mede op grond van TNO-rapporten 
(Havermans 1996, 1997). Het proces is effectief en chemisch volstrekt risicoloos: roken en 
open vuur kunnen in de werkruimte geen kwaad.7  Nadeel is dat sommige boeken die door 
verzuring sterk verzwakt zijn, mechanisch enigszins te lijden hebben: ze worden tijdens hun 
verblijf van ca 25 minuten in het ontzuringsbad continu bewogen. De Library of Congress 
gebruikt de methode op relatief grote schaal: thans zijn enkele honderdduizenden boeken 
behandeld, en in 1998 werd een nieuw vierjarig contract gesloten. Nederlandse referenties 
zijn o.a. de Rijksarchiefdienst, het Algemeen Rijksarchief en de Koninklijke Bibliotheek, alle 
te Den Haag. 

Bij dit alles komt nog, dat zelfs een in alle opzichten volmaakt ontzuringsproces dikwijls 
slechts in theorie een oplossing zal zijn. Het zet alleen het interne afbraakproces stil, maar het 
boek wordt er niet sterker door dan het was, en blijft dus veelal ongeschikt voor raadpleging. 
In de praktijk is ontzuring alleen afdoende als we te maken hebben met een boek dat van huis 
uit weliswaar verzuurd is, maar nog in goede conditie: preventieve ontzuring. Een en ander 
leidt ertoe dat uit de praktijk soms het sombere vermoeden klinkt dat het met alle 
ontzuringsexperimenten binnen afzienbare tijd zal zijn afgelopen, tenzij er heel snel 
belangrijke ontwikkelingen plaatsvinden. Opmerkelijk in dit verband is, dat zelfs de firma 
Preservation Technology (nog) niet overtuigd is van de commerciële overlevingskansen van 
haar veelgeprezen product Bookkeeper8. 

 
Papier > digitaal 

‘Hoewel er, zoals de Metamorfozefolder zegt, ‘ten aanzien van de houdbaarheid van digitale 
media nog veel onzekerheden bestaan’, zijn er toch voorbeelden van projecten waar voor 

 
7 ‘Bookkeeper’ is een gepatenteerd systeem van het Amerikaanse bedrijf Preservation Technologies, 

Inc. Een licensie is verstrekt aan de Nederlandse firma Archimascon bv, die in Heerhugowaard  een 
kleine opstelling in gebruik heeft. 

8 Gesprek dd 20.04.1999 met  James E. Burd, directeur van Preservation Technology. 
9 Thorstein Hallgrímsson , directeur techniek van IJslands Nationale Bibliotheek, op de ‘Nordic 
Conference on Preservation and Access’, Stockholm 5-6 oktober 1998. 
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digitalisering is gekozen. En daarmee bedoel ik natuurlijk niet zoiets als wat onze eigen KB 
in 1995 deed, toen Honderd  hoogtepunten van de KB tegelijkertijd als coffee table book én 
op Internet verscheen: dat was vooral een visitekaartje, een publiekstrekker. In het kader van 
preservation management gaat het altijd om grootschaligheid. 

Een - nog steeds bescheiden, maar sympatiek - voorbeeld geeft IJsland: een land met 
minder dan 250.000 inwoners en een navenant klein taalgebied, dat niettemin een groot 
cultureel erfgoed heeft te beheren: vele oud-germaanse sagen, voornamelijk in 
manuscriptvorm overgeleverd. Het behoud van deze collectie heeft tot op heden nooit 
bijzondere problemen opgeleverd, maar de toegankelijkheid voor een groot publiek was 
vanwege de ouderdom en uniciteit der documenten zeer beperkt. In het project SagaNet, 
begonnen in juli 1997, worden nu 565.000 bladzijden gedigitaliseerd en te zijner tijd via 
Internet openbaar gemaakt. De nationale bibliotheek is terecht trots op dit project, maar ook 
bezorgd: voor zo’n klein land is het een grote financiele inspanning, en de toegankelijkheid 
zal vrijwel zeker slechts van korte duur zijn, waarna migratie of reformatting weer een fortuin 
gaat kosten.9 

Het tot nu toe grootste en langst lopende digitaliseringsproject werd gerealiseerd in het 
Archivo General de Indias (AGI) in Sevilla. Het AGI werd in 1781 opgericht - en is nog 
steeds gevestigd in een zestiende/zeventiende-eeuws gebouw - met als doel alle documenten 
te beheren die betrekking hebben op het Spaanse bewind in Amerika en op de Filipijnen. Het 
bevat ruim honderd miljoen bladzijden, wordt per dag gemiddeld door 50 onderzoekers 
bezocht en verstrekt jaarlijks 300.000 tot 400.000 kopieën op papier of microfilm. Om zowel 
behoud als toegankelijkheid te bevorderen werd in 1986 een digitaliseringsproject opgezet 
dat, niet toevallig, in 1992 officieel in gebruik werd gesteld, en ruim elf miljoen 
gedigitaliseerde bladzijden opleverde. Die elf miljoen vormen dus slechts 10% van het hele 
bezit, maar zijn op grond van gebruikersonderzoek zodanig gekozen dat thans dertig procent 
van alle raadplegingen elektronisch kan worden afgehandeld, wat dus inderdaad belangrijke 
winst oplevert voor zowel toegankelijkheid als behoud van de meest geraadpleegde 
documenten. Het systeem is intussen bijna zes jaar in gebruik. Digitalisering van documenten 
begon in 1989, en onvermijdelijk hebben er in de tussenliggende tien jaar diverse migraties 
plaatsgehad. Zo begon men met elkaar snel opvolgende (en allemaal erg dure) generaties 
WORM-disk, die nu zijn vervangen door intussen veel goedkoper geworden CD-ROM. 

Op zijn zachtst gezegd opvallend is dat in het hele projectverslag (Gonzáles 1999) geen 
kritisch of bezorgd woord in verband met digitaliteit te lezen valt. Zo wordt anno 1999 zonder 
blikken of blozen meegedeeld dat backup-kopieën worden opgeslagen op magneetband, alsof 
in de tien jaar van dit project de onbetrouwbaarheid van dit medium niet met zekerheid is 
vastgesteld. Ik geef nog maar eens een citaat: in het rapport Digitisation as a method of 
Preservation? (Weber en Dörr 1997) schrijft de ECPA in het voorwoord: ‘Yet, for 
preservation managers digitisation is in a way a wolf in sheep’s clothing. How to deal, from a 
preservation point of view, with a medium that is notoriously unstable, for which 10 years is a 
long term?’ 
 

Papier > papier 
Er is nog een andere mogelijkheid om een boek een tweede leven te geven. Ik had het zelf 
bedacht en ongetwijfeld zijn velen op het idee gekomen, maar de eerste die ik de gedachte op 
een internationaal congres10  hardop hoorde uitspreken en toelichten was Bernhard Fabian, 

 
 

10 Het eerste ECPA-congres, ‘Choosing to Preserve’, Leipzig 29-30 maart 1996. 
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emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Münster, en dus krijgt hij de eer te worden 
geciteerd (Fabian 1996, p. 35-36):  

The current options are microreproduction and electronic storage - both highly 
problematic. The real danger, as I see it, is that these are regarded as the only options and 
that the replacement of the book by the microtext and the replacement of the microtext by 
the electronic text is more and more felt to be desirable and, by a further narrowing of the 
perspective, inevitable. (...) Reprinting is a well-established process and replaces a book by 
a book. In principle, reprinting is the best method available to counteract the decay of the 
printed tradition. And it is also the best means we have to ensure that texts to be read will 
be read and, above all, can be read. 

De cursivering is van mij, SH, omdat ik wil benadrukken dat inderdaad alleen van een tekst 
gedrukt op zuurvrij papier, en van geen enkel ander medium, zeker is dat hij over 500 jaar nog 
gelezen kan worden.  
 

Digitaal > digitaal 
Zoals al eerder opgemerkt/geciteerd, wordt digitale opslag gekenmerkt door grote problemen, 
en wel van verschillende aard. Sommige daarvan, zoals juridische, zijn soms gebonden aan 
landsgrenzen (zie Auteursrechtelijke aspecten van preservering van elektronische publicaties, 
1998), technische zijn universeel. Het belangrijkste daarvan is de snelle veroudering van hard- 
en software, waardoor veel materiaal nu al verloren is gegaan, en ander materiaal in het 
gunstigste geval nog wel behouden zou kunnen worden, maar straks niet meer toegankelijk is. 
Een eenvoudig voorbeeld daarvan is de echte floppy disk, het soepele schijfje van 5¼ inch, 
dat minder dan tien jaar geleden nog algemeen gangbaar was, en nu in geen enkele computer 
meer past. De oplossing in dit geval was: de gegevens tijdig verhuizen ofwel migreren van 5¼ 
inch floppy naar 3½ inch diskette. Zo zijn er vele, en veel complexere, problemen te noemen, 
waarvoor tot voor kort migratie als de oplossing werd gezien. Waters en Garrett (1996, p. ii) 
daarover:  

Migration is a set of organized tasks designed to achieve the periodic transfer of digital 
materials from one hardware/software configuration to another, or from one generation of 
computer technology to a subsequent generation. The purpose of migration is to preserve 
the integrity of digital objects and to retain the ability for clients to retrieve, display and 
otherwise use them in the face of constantly changing technology. The Task Force regards 
migration as an essential function of digital archives. 

Het blijkt echter dat niet alleen de technologie voortdurend verandert, maar ook de heersende 
opvatting over hoe deze rampspoed het hoofd te bieden - wat ons er voorlopig toe verplicht de 
status en waarde van beide met groot scepsis tegemoet te treden. Slechts drie jaar na het CPA-
rapport van Waters en Garrett verschijnt het ECPA-rapport Avoiding Technological 
Quicksand van Rothenberg (1999), waaruit ik citeer: 

There is as yet no viable long-term startegy to ensure that digital information will be 
readable in the future. (...) Preserving digital documents may require substantial new 
investments, since the scope of this problem extends beyond the traditional libary domain, 
affecting such things as government records, environmental and scientific baseline data, 
documentation of toxic waste disposal, medical records, corporate data, and electronic-
commerce transactions. (p. [vii]) 

Het probleem is intussen niet wezenlijk veranderd, hoogstens nog wat verder gepenetreerd, 
maar de oplossing luidt nu heel anders. Rothenberg stelt voor, het digitale document op te 
slaan in zijn oorspronkelijke logische vorm, d.w.z de verzameling bits die de tekst, beelden 
etc. vertegenwoordigen; deze logische vorm moeten we onderscheiden van de vele fysieke 
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vormen die het document kan aannemen, zoals magneetband, diskette, enz. Het document in 
zijn logische vorm moet vervolgens worden opgeslagen met en onlosmakelijk van het 
computerprogramma waarmee het werd vervaardigd (het moederprogramma) en een 
gedetaileerde definitie van de computer waarvoor het moederprogramma werd ontworpen. 
Zodoende zal op een latere computer de oude hard- en software kunnen worden nagebootst; 
vandaar de voor deze procedure gebruikte term emulatie.  

In zijn voorwoord tot Rothenbergs rapport stelt onze landgenoot Edo Dooijes11 dat dit 
ongetwijfeld de juiste weg is om tot een oplossing te komen van het digitale opslagprobleem, 
maar ook dat er nog vele vragen onbeantwoord zijn. Het zijn vragen die mijn technische 
kennis en begrip te boven gaan; Dooijes, als zuivere wetenschapper, ziet ze als een intrigerend 
en uitdagend onderwerp van verdere studie, zowel vanuit academisch als industrieel 
perspectief . 
 
Los van de migratie/emulatie-discussie worden er al geruime tijd pogingen in het werk gesteld 
om digitale bestanden te archiveren, m.n. ook het WWW. In de eerste plaats moet je dan 
beslissen of je een keuze zult maken, of alles gaat archiveren; bedenk daarbij dat selecteren 
arbeidsintensief is en dus duur, en computeropslag steeds goedkoper wordt;  
bedenk daarbij ook dat het WWW door alle links één grote kluwen vormt waaruit bijna geen 
geïsoleerd bestand valt los te weken; bedenk daarbij tenslotte dat je, althans theoretisch, op dit 
ogenblijk het hele Web kunt kopiëren en opslaan, maar dat er morgen weer een ander Web is. 
Ondanks deze immense problemen wordt er gewerkt aan en met concrete programma’s. Zo is 
er in Australië PANDORA, een van die prachtige acronymen waar het informatievak zo rijk aan 
is (�Preserving and Accessing Networked DOcumentary Rescources in Australia’), en zo is 
er PreWeb, een internationaal samenwerkingsproject van de nationale bibliotheken van 
Zweden, Nederland en Australië (PreWeb = Preserving the WorldWideWeb). 
 

Microfiche > digitaal 
Aan het einde van de eerder in deze paragraaf geciteerde tekst ‘Waarom microverfilming?’ uit 
de Metamorfoze-brochure lazen we: ‘Een microfilm die in het kader van Metamorfoze wordt 
gemaakt, gaat minstens 200 jaar mee en voldoet aan de kwaliteitseisen die noodzakelijk zijn 
voor optimale digitalisering in de toekomst.’ Dit suggereert dat onderzoek verricht is naar een 
en ander, en dat is natuurlijk ook zo. In het literatuurrapport Digitalisering van microvormen 
(Ligthart 1999) worden in verband met deze problematiek vier aspecten onderscheiden, die ik 
hier in hoofdzaak indicatief weergeef. 1. Bij de productie van microfilms en -fiches moet al 
rekening worden gehouden met de latere digitalisering; die stelt namelijk bijzondere eisen aan 
variabelen als polariteit, rollengte, resolutie en densiteit. 2. De scannerkeuze wordt in hoge 
mate bepaald door de vraag of er snel grote hoeveelheden gelijksoortige microfilms gescand 
moeten worden, of incidenteel kleine beetjes. Dit verschil bepaalt voor een groot deel de aan 
de scanner te stellen eisen. 3. Bij de opslag van digitale bestanden zijn factoren als 
compressie, formaat en opslagmedium van groot belang; de keuze is sterk afhankelijk van het 
gebruiksdoel. 4. Ook met betrekking tot de vele aspecten van beschikbaarstelling is het 
gebruiksdoel dikwijls beslissend. In elk geval moet bij het maken van beschrijvingen voor 
digitale versies onderscheid gemaakt worden tussen technische en bibliografische metadata. 
De technische metadata-elementen moeten in een ‘digitale header’ worden opgenomen en 
toegankelijk zijn voor de gebruiker . 

 
11 Edo H.Dooijes is docent aan de vakgroep computersystemen, en conservator van het 

computermuseum, beide aan de Universiteit van Amsterdam. Zie ook Dooijes 1995.   
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4 Maatregelen op macro-niveau 
Om de met behoud & toegankelijkheid samenhangende problemen dichter bij een oplossing te 
brengen, is veel geld nodig en een groot maatschappelijk draagvlak. De direct met deze 
problemen geconfronteerde instellingen (bibliotheek, archief, museum) hebben dat geld niet, 
en het draagvlak is klein: het probleem en de omvang ervan zijn in brede kring juist onbekend 
of onderschat. 

Aan dat laatste valt iets te doen door publiciteit (periodiekjes als Metamorfoze nieuws, 
paginagrote advertenties), door grootschalige actie van wetenschappers (zij zijn de 
belanghebbenden en vormen een gezaghebbende groep) en andere pressiemiddelen. Cruciaal 
hierbij is een gezamenlijk optreden van de drie instellingen die zijn belast met het behoud van 
ons cultureel en intellectueel erfgoed. Met andere woorden: nodig is convergentie van die 
instellingen, onder het motto ‘United we stand, divided we fall’ (Rugaas)12 . Alleen zo’n 
gezamenlijk assertief optreden kan bij overheid en bedrijfsleven geld genereren. 

 
5 Rol van de informatiemanager 
In de inleiding stelde ik dat ik dit artikel schrijf vanuit het perspectief van de 
informatiemanager. Met die term duid ik iemand aan die de algehele verantwoordelijkheid 
draagt voor collectievorming, -beheer en -behoud; soms is er sprake van een specifiek op het 
behoud gerichte functie, die ik bij gebrek aan beter nu maar even preservation manager 
noem. Voor beiden geldt dat de hierboven gedeeltelijk beschreven state of the art zowel 
duidelijke conclusies als grote vraagtekens oplevert. Wie zijn oor op de juiste plaats te 
luisteren legt, kan vaststellen dat stemmen die eind twintigste eeuw uit de beroepspraktijk 
klinken bijna unaniem van mening zijn dat er met betrekking tot behoud & toegankelijkheid 
vooralsnog een tweesporen- of hybride beleid gevoerd moet worden, omdat geen enkele 
technologie zowel het een als het ander verzekert: toegankelijkheid bevorder je door 
digitalisering, behoud door microfiche of -film. 
 Veel moeilijker is het om tot besluitvorming te komen over massa-ontzuring. Diverse 
langjarige experimenten maken weinig enthousiasme los, en worden maar niet echt 
grootschalig. Daar staat tegenover dat de Library of Congress - toevallig (of juist niet?) wel de 
grootste bibliotheek ter wereld, met grote expertise en strenge normen - een meerjarig 
contract voor massa-ontzuring verlengde. We zullen dit met argusogen moeten blijven volgen. 

Dat betekent overigens niet dat de informatiemanager de chemische processen die 
bepalend zijn voor de Battelle- en Bookkeeper-methode  tot in details moet kunnen 
doorgronden: hij is geen chemicus of fysicus. Hij moet wel weten wat de respectievelijke 
voor- en nadelen zijn, en vooral ook wat een en ander kost. Een informatiemanager is 
evenmin een ICT-deskundige en hoeft niet per se uit te kunnen leggen wat het verschil is 
tussen migratie en emulatie; hij moet wel beredeneerd tussen die twee kunnen kiezen. Een 
informatiemanager moet van veel markten thuis zijn en als hij op enig gebied kennis tekort 
komt, moet hij in- of externe deskundigen raadplegen. Het is zijn taak om op grond van die 
verzamelde kennis besluiten te nemen en te handelen. 
 
Ik ben van mening dat het hoger beroepsonderwijs voor Informatiedienstverleners en -

 
12 Op 13-14 aug. 1998 vond als ‘satelite event’ van het grote IFLA-congres in Amsterdam het 

seminar ‘Convergence in the digital age’ plaats. Daar en elders (Stockholm 1998, zie noot 8, Den 
Haag ‘Preservation Management’ 1999) is Bendik Rugaas, bibliothecaris van de KB Oslo, de 
onvermoeibare pleitbezorger van convergentie in deze zin. 
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managers (IDM) zodanig moet zijn ingericht dat het toekomstige informatiemanagers 
aflevert die aan deze criteria voldoen. Dit lijkt misschien een overbodige opmerking, maar feit 
is dat hierin niet wordt voorzien door het kerncurriculum dat door de zes landelijke IDM-
opleidingen is overeengekomen en dat 70% van de totale leerstof omvat. Het Instituut voor 
Media en Informatie Management aan de Hogeschool van Amsterdam beoogt het curriculum 
zodanig te herzien dat een en ander in augustus 2001 gerealiseerd zal zijn. 
 
6 Duurzaamheid van technologieën 
Vandaag de dag is digitaliteit zonder twijfel de meest besproken en tot de verbeelding 
sprekende technologie; in groot historisch perspectief gezien lijkt digitaliteit zelfs het vierde 
Hoofdstuk in de vijfduizendjarige geschiedenis van de documentaire informatie-overdracht te 
gaan vormen: na oraal, scribaal en imprimaal nu dus digitaal. 

We zouden ons nu dan bevinden in de overgangsperiode imprimaal-digitaal, waarvan het 
meest verrassende is dat die nu al enkele decennia duurt, terwijl digitalteit nog lang niet is uit-
ontwikkeld: het ziet er waarachtig naar uit dat hij in duur gaat wedijveren met de 
incunabeltijd, die de transitie vormde van scribaal naar imprimaal.  

Behalve die duur zijn er trouwens meer overeenkomsten, en ook anderen hebben daar al op 
gewezen (Dewar 1998). De eerste vijftig jaar na Gutenbergs uitvinding golden er m.b.t. het 
boek ook geen algemene standaards, en was door het ontbreken van titelpagina en paginering  
beschrijving en ontsluiting van, respectievelijk verwijzing naar een boek niet mogelijk. Iets 
vergelijkbaars zien we nu bij digitale bestanden.  

Hiermee heb ik nog geen antwoord gegeven op de vraag ‘welke ontwikkelingen in het 
begin van het volgende millennium een voorname rol zullen spelen’, en dat doe ik niet ook, 
want ik weet het niet. 
 
7 Duurzaamheid van instituties 
Over de levensduur van instituties, met name die van de bibliotheek, meen ik op grond van 
argumenten wel iets te kunnen zeggen.  
 Er zijn nu wereldwijd duizenden bibliotheken die samen honderden miljoenen boeken 
beheren; vele van die boeken worden al eeuwen, vijfhonderd of duizend jaar lang zorgvuldig 
bewaard. In het derde millennium worden die boeken niet plotseling opgeruimd, en ze worden 
ook niet allemaal gedigitaliseerd: dat is duur en bovendien nergens voor nodig. 

Internet of niet: de laatste decennia is de productie van boeken niet af- maar toegenomen. 
Van die hoeveelheid zal ongetwijfeld een deel in de papiermolen terechtkomen, maar een 
ander deel wordt toegevoegd aan bovengenoemde bibliotheken: die raken dus niet leger maar 
voller. 

Het is dus geen tijd om bibliotheken af te breken, maar om nieuwe te bouwen. In 1998 
betrokken enkele van de grootste Europese bibliotheken nieuwe gebouwen: de British Library 
in Londen (een gebouw van anderhalf miljard gulden), de Bibliothèque National in Parijs, de 
Deutsche Bibliothek in Frankfurt am Main (met een huidig bezit van negen miljoen boeken en 
magazijnruimte voor nog eens negen miljoen nieuwe). In 1999 werd de nieuwe Koninklijke 
Bibliotheek in Kopenhagen geopend. Kenmerk van al deze nieuwe gebouwen is, dat ze zijn 
geconcipieerd als attractieve en relatief laagdrempelige kennis- en cultuur centra. De Deense 
KB is een gebouw volgens een nieuw concept: ruime entree, grote toegankelijkheid, 
concertzaal en andere culturele activiteiten (Nielsen 1999); in Frankfurt is het gebruik met 
60% toegenomen. (Stephan 1999).  

Deze investeringen zijn niet het gevolg van conservatisme en ook niet van de waan van de 
dag, maar bedoeld om een cultureel instituut voort te zetten dat niet alleen millennia oud is, 



 

 

11

11

maar ook vandaag de dag nog uiterst adequaat.  
Ook in het jaar 3000 zullen er dus nog bibliotheken zijn. 
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